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ALOIS HORAEK

KUTNOHORSKO.

IVIelze si ani mysliti uvdomlého echa, jehož by se nezmocnilo
" hluboké pohnuti pi vstupu do staroslavné Kutné Hory. tohoto

klenotu v korun eské, jehož lesk a záe až po dnes nepohledly.

Pi každém kroku setkáváte se tu s památkami a upomínkami
na zašlou slávu jako v žádném jiném eském mst krom Prahy,

Nazýváme-li Prahu hlavou království, pak byla Hora srdcem,

z jehož tlukotu bylo lze souditi na stav celé zem. Po celé tém dí-

vjší vky ve svém národním bytí ohrožované, doasní' i cizotou ovlá-

dané msto zstalo veskrze eským, uhájilo si pres veškerá protiven-

ství svj eský ráz a prokázalo nezmarnou svou životní sílu.

Jeho djiny jsou zárove djinami cele vlasti, tudíž i kraje, s nímž
se práv seznamujeme.

Kutná Hora mla v nm tak dominující postaveni, že až do zá-

niku dolování budilo pozornost veejnosti jen to, co se dlo v Hoe,
ku které vše gravitovalo jako ke slunci, jež ozaovalo i nejvzdálenjší

své okolí. Bez této hejiv síly bylo v celém kraji mrtvo a venkov na
svj sted upoutaný rostl tou mrou, jakou vzkvétala Hora a pozbýval
svého významu, když hasla sláva dolu a moc obyvatel královského
horního msta.

Novjší doba pivodila opt soulad ve vzájemný pomr msta
s venkovem, vyhladivši veškeré rozdíly a promnivši nkdejší odvis-

lost na jedné a supremacii na druhé sírane ve vzájemný spolek a sou-

innost, jež prospívá celku a jest zárukou slibné budoucnosti tohoto

Bohem tak bohat požehnaného a v djinách vlasti tak vynikajícího kraje,

jímž tenáe provázíme a jejž by ml seznati každý eský vzdlanec.
Kráíme tu po pd klassické, krví a potem slavných pedk posv-
cené a po každé stránce zajímavé. —

Kutnohorský okres prostupuje vysoina eskomoravská, která

rozložena je po celé jihovýchodní tvrti ('ech. sklánjíc se na sever zne-



náhlakúdoli Labskému. Prahorní základ celého okresu je tvoen rulou.

která je v eskomoravské vysoin horninou pevládající. Tu a tam tvoi

rula tupé pahorky, ale jinak má celkem ráz roviny prorývané po-

mrn hlubokými eišti potok a rušené mírným svahem vrch: na

jihu nejvyšší vbec jsou vrchy Ti brati (547 m), Poupil (541 m).

Janovický (475//?) a na západ vrch Vysoká (470 m). Od Vysoké

smrem v. s. v. táhnou se Vlí Hory, jichž poslední výbžky jsou

z dob dolování známé a povstné kopce: Ku klik (354 m). Suk o v

(336 m) a Vrchy Kakovské (352 /«). Východní ást okresu ná-

leží k rovin áslavské, která na severu svažuje se ke „zlatému prutu",

k úrodné rovin Labské, kterouž na severovýchodní hranici okresu

Kutnohorského perývají poslední výbžky Železných Hor u Záboe.

Veškeré vodstvo okresu náleží tém zcela k povodí Labskému

a jen nepatrná ást na jihu odvádí potokem Hodkovickým vody

své ladné Sázav. Labe omývá severní hranici okresu a pijímá

u Záboe eku 1) o u b r a v k u a u Starého Kolína potok Kl e j n á r k u.

který pije potok Palnický, V olšanský s Medenickým, K fe-

no vku a Vrchlici. Vrchlice jest hlavním tokem celého okresu: její

pítoky jsou potok Opátovický; Chlis to vický, Švadlenka a

By lanka, krom menších pramen. Na západním svahu Vysoké sbírá

vody své potok Choloiichovský. který pod jménem potoka
Polepského nedaleko Nov. Kolína do Labe ústí. Z východního svahu

Vysoké sbírají se prameny u Hylan v nkolika studnách, z nichž Sy.

Vojtšská založena byla ped 500 lety a od té doby až podnes- po-

skytuje pitnou vodu výborné jakosti mstu K. Hoe, kamž potrubím

2 km dlouhým vlastním tlakem odtéká.

Veškerá eišt a údolí potok zasluhuji zvláštní pozornosti. Vt-

šina jich pivádí pozorovatele již pi prvním ohledáni k pesvdení,
že povstala hlodavou silou vodní. Jsou to vybrázdná eišt nejprve

v mkých vrstvách náplav a pak ve znané míe i v rule. Všechna

mají ráz roklí s úboími sráznými až svislými v nepatrné šíi. Strán

jejich poskytují na mnohých místech velmi pouné prezy, podobajíce

se oteveným lomm. K nejlepším patí stední tok Vrchlice (Kutno-

horská Šárka, také ..Procházka králv" zvaná), po níž možno vyko-

nali píjemnou procházku z K. Hory do oblíbeného výletního a pout-

nického místa Roztže (8 km), nebo k zámku pán z Dalberk nad

Švadlenkou, též do pekrásného údolí pod památným sídlem Roháe
z Dube na Sion ( 14 km). Podobné údolí potoka Kenovky od Kese-

tic do Perštejnice (2 km), Bylanky, potoka Medenického, Pabnického
i Hodkovského tvoí kratší neb delší krásné a vdné partie pro turisty.

Xa všech potocích založeny jsou etné rybníky jednak pro chov ryb.

jednak pro získání vodní síly, potebné ku hnaní mlýnu (4(>) a pil.

Za dob rozkvtu dolu kutnohorských bylo rvbníkáství mnohem více
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vyvinuto; shledávámef dnes v okrese nemén než 35 zrušených ryb-

ník, i nichž horníci hnali vodu na své hamry. Nejvtší rybníky jsou

K a 1 1 o v, Z b o ž o v, L u á k, M e d e n i c e. V i <1 I á k. Svcen ý,

Prosí k V <•
1 k v. V r a b c o v.

Geologické pomry v okrese jsou zajímavé zejména v okolí

Iv. Horv. Kula jest prahorním základem všech ostatních vrstev; vv-

skytuje se tu v rzných odrdách, provázena jsouc i jinými horninami

a nerosty, jakožto souástkami nepodstatnými. Tak pozorujeme v rule

ložiska hadce, v nmž vyskytuje se krásný pyrop, v K. Hoe pak

VELKÝ liVBNIK 1' HORY. KUTNK

celá ada píbuzných nerost. Ložisko eklogitu jest v K. More u mlýna
Herinkova a na Skalce v Poliahech. Vzácná hornina granátová vy-

skytuje se na Rud u Malešova a v Cirkvici. Magnetovec na Rud
u Malešova jest pedmtem dolováni obnoveného v r. 191,0. Prahorni

mramor nalezený na íí místech byl zvlášt u Tebohina zpracován

jednak na vápno, jednak z nho tesány náhrobky. Blokámen s alman-

diny jest u Sukdola, mineta u Dobené a v dolech kutnohor-

ských. Amfibolová bidlice tvoi etné .skalky" a dosti mohutná lo-

žiska as na 25 místech v okrese. Bidlice lato. zvlášt ale rula, jest

stavebním, dlažebním i štrkovým kamenem.
Nejvzácnjšími prvodci ruly jsou svtoznámé rudné žily. které

byly a snad dosud jsou tak bohatí', že nikde po Cechách nebyly na-

lezeny rudy bohatší na stíbro a u vtším množství, nežli práv v nej-

bližším okolí Kutné Hory. Úplného seznamu, jakož i sbírky kovový h

nerostu z dolu kutnohorských nemáme.



Stíbronosnou nulou kutnohorskou jest leštnec ulovený, s ním

l>ak vyskytuje se kyz železný, kyz arsenový, blejno zinkové ve zna-

ném množství a pak rada coukov_vch minerálu, z nichž nejvzácnjší

jesl cronstedlit. objeveny r. 1885. Ani zkušenosti, ani literatura nepo-

skytují dostatených pramen ku zjištni nerost, Utere provázely stí-

brné rudy kutnohorské, / nichž více než pl tisíce let stíbro se tavilo

a které povznesly Kutnou Horu na vrchol slávy.

VODOPÁD POD VELKÝM

Dojišta že hlubiny rulové chovají ješt dnes hojnou zásobu ušh i li

tilého kovu a není potebí le vytrvalé práce, spojené s dokonalými

technickými prostedky naší doby, aby zmizela kletba, která poklady

v hlubinách víže.

Kronu- útvaru prahorniho stopovati mžeme v okrese útvar druho-

horní, který zastoupen v Kutné Hoe a v nejbližším okolí „útvari m
kídovým"1

a to vrstvami korycanskými Kídové more sahalo až ke

Kutné More a tvoilo tu t. zv. zátoku mezholezskou, jež naplnila se

usazeninami kídového more a to piskem, pískovcem, vápenným ka-

menem, slepencem, slínem a opukou. V usazeninách tchto jsou velmi

hojné zkamenliny. Nkteré z nich tvoi celé útesy, z nichž pozoru-

hodné jsou: útes hul i na Rovinách, na Kaku, u Bylan a Me
útes rohouna (svatobarborského) a holubinek fexogyr) u Mezholez,

a v Solopiskách, útes ústic na Kaku, hromadný nález mechovek,

žralocích zub, korálú na Kaku aj. Skály pískovcové poskytují kámen



stavební a pro práce kamenické. Vápenný kámen u Mezholez a Misko-

vá- poskytuje vápno, jež se tu v nkolika vápenkách pálí a daleko

do kraje vyváží.

Doba tetihor nedotkla se okresu našeho, za to ale za doby

„tvrtohor" usadily se po rznu mohutné vrstvy (až 10 ml náplavu

(diluvia), který pímo na rule nebo na vrstvách kídových spoívá.

Xaplavy tyto obsahuji pedevším vrstvy ervinky a pak štrk a písek,

ve kterém spousty omlet\'ch valoun pozorujeme. ervinky používá

se ku výrob zboží cihláského v cihelnách kruhových v Kutn Hoe.
\ Sedlci, v Pítoce a ve Štipoklasech. a v obyejné na Ováréch.

Prvodcem ervinky bývají kosti mamutí a jiných ssavc. Štrk a písek

nachází se v nejvtším množství v severní ásti okresu pi Labi.

„RUDA" S VELKÝM RYBNÍKEM.

V údolích potoku a ek zvolna tekoucích jsou též náplavy mladší

(aluvium).

Kula. jmenovit v jižní ásli okresu, zvtrává na .bl ku" mén
úrodnou, za to ale náplavy u Kutné Hory na Rovinách a zvlášt

u Labe patí mezi nejúrodnjší pdy v Cechách. Povstný malínský

ken, hlízovské zeli a okurky, cibule a jiná zelenina se tu pstuje ve

velkém a vyváži se.

Pda okresu kutnohorského rodí lež ve velkém množství psto-

vanou cukrovku, kterou zpracují í cukrovary, jakož i obili všeho druhu.

Jemen nalézá odbyt v pivovarech, kdežto znanou ást sklizn bram-

boru zpracuji lihovary v Kutím Hoe, v Sedlci, na Ováréch a v Ma-

lešov. Hospodáství jest celkem na znaném slupni a psobením rol-
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nické školy zdokona-

luje se víc a více: Mén
úrodné polohy jsou za-

lesnny v celkové vý-

me 453 1*70 ha. Krom
malých háj a les o-

becnícli má velké lesní

komplexy msto Kutná
Hora na svém statku

u erv. Janovic, svolí.

pán z Dalberg u Male-

šova, kníže Svarcen-

berk u Pabnic, svob.

pán ze Šebk u Zbra-

slavic, hrab ("holek

li Nových Dvor a u

Zbraslavic, Janna ze

Scháffer u Kesetic a

li Skalice.
( 'hov dob\'lka jak na

panstvích, lak na vt-

ších i menších statcích

setkává se s výborným
úspchem, což patrno

zejména z výroních

trh, které v Kutné Ho-

i-, v Nových Dvorech.

ve Zbraslavicích a v Malešov nkolikrát do roka se konají. Velaství
jest hojn zastoupeno a zvlášt na jihu se zdarem se pstuje ( 1

24'
> úl).

Podnebí okresu podmínno je rozdílem výšek nadmoských;
v severní éásti jest tato 200—400 ///. kdežto v jižní tém 600 m dosa-

huje. Následkem toho jeví se dosti znané rozdíly v teplot, jichž vý-

sledkem je aspo o 14 dni pozdnjsí sklize kolem Zbraslavic oproti

sklizni v rovin kutnohorské. Dle výsledk dešfomrných shledává se

4 .S— ó<
> mm vody prmrné v msíci.

ii komunikaci jest postaráno hojnou mrou. Okres protínají ti

železnice a to: státní od Pardubic ke Kolínu, severozápadní od á-
slav ke Kolínu a lokální dráha Kutná Hora— Zrué. která probíhá vtší

ástí okresu ( v délce 30 km) od severu k jihu a jest pojítkem dráhy

ozápadní s posázavskou.

Silnice erární a zvlášt okresní tvoí hustou si tak. že není dnes

jedné osady, která by se sousední silnicí spojena nebyla, ó ež
náleží zásluha si. okresnímu zastupitelstvu.

PÍSKOVÍ OVE [JTVARY

X.\ PRAVÉM BEHU VRCHLICE.



Spojení mimo dráhy mezi jednotlivými místy obstarávají též etné

poštovní úady.
Veškeré komunikaní prostedky a s nimi spojená zaízeni pod-

porují znan obchod a prmysl. Jest sice hlavní výživou celého okresu

zemdlství, ale i prmysl a obchod poskytují znanému percentu

obyvatelstva zaopateni. Krom již jmenovaných závod podmínných
jednak plodinami, jednak pírodninami a silou vodní sluší uvésti ješt

tyto: továrna na tabák v Sedlci u Kutné Hory, ve které se pes 120

tisíc centu tabáku ron zpracuje a v níž jest zamstnáno na 2 1

'._, tisíce

lidí a v Záboí továrna na zpracování ozokeritu; v celém okrese jsou

etní živnostnici, jichž výrobky na mnoze peliv zhotoveni' slouží ku

cti stavu a jeho píslušník.

Živnostenstvo organisované v 16 spoleenstvech náleží k žup
kutnohorské.

Spolkový život pro množství -polku a rzných politických stran

jesl velice roztíštn a nemže tudíž žádný z nich vyvinouti innost

a taký život, jaký býval ve spolcích ve druhé polovin pedešlého

století pi zakládání jich.

Dvacet šest obecných škol a I mštanská na venkov, stední a

odborné školy v Kutné Hoe, pokraovaci živnostenská -kola \ Nových

Dvorech a pokraovaci hospodáská škola ve Sv. Katein slouží vzd-

láni obyvatelstva.

Okres kutnohorský hranií na severu - okresem Kolínským a

Pelouským, na východ - áslavským, na jihu s Ledeským a Dolno-

kralovickým. na západe s Uhlískojanovickým a Kouimským. Obsahuje

29.025'89 ha, na kteréž ploše jsou ''4 osady ve 64 místních obcích se

4698 -taveními, v nichž žije 41.341 obyvatel až na mak'' výminky ná-

rodnosti eské a vtšinou náboženství katolického. Pati k vikariatu

kutnohorskému a ledeskému v diecési královéhradecké. Ze 16 kato-

lických far leží .'! mimo okres. Potebám evangelík slouží I fara. žid
I rabinát. Na I km1 pipadá 138 obyvatel.

Krajina okresu kutnohorského l>vv ala lesem, kterýmž vedla zemská

stezka od LiChnice pres Malm ku Praze. Nálezy mlat, pedmt ko-

stných, bronzových, lna hradišti Cimburku uTebenic, Sukdola), popel-

nic u Polian a j. a skrenc ti cukrovaru v Kutn More svdí o pra-

obyvatelích okresu našeho. Teprve založením kláštera sedleckého,

osazeného cisterciáky r. I 141' poínají djiny okresu Kutnohorského. Ve

stínu berly opatu sedleckých nepovšimnut prostíral se zdejší, lesem po-

rostlý kraj. v jehož lri spoíval po tisíciletí poklad, jehož odkrytí de-

kuje vznik svj

KUTNÁ HORA. královské horní svobodni- a mincovní msto. Jako

pvod mnohých, lak i Kutné Hory taji se v mlhách povstí. Pravd
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nejpodobnjší jest o mnichu sedleckém Antonínovi, který vyšed r. 1237

procházkou do les, odpoinul a usnul tam. kde nyní kostelík Všech

Svatých stojí. Procitnuv, spatil ped sebou ti pruty stíbrné ve skále.

jakoby ze zem vyrostlé; dkuje Bohu. zanechal na miste pro zna-

mení klnu svou i bral se do kláštera oznámit opatm a bratrm
vzácný nález. Potom hned jali se tu osazovati horníci i nákladníci a

tvoícímu se mstu dáno od kutny mnichovy jméno Hora Kutná. Jiní

odvozují slovo kutná od slova kutati. Jisto jest. že cisterciáci, jimž e-

holní pravidla mytní les a vzdlávání pudy pedpisovala, a kteí pi

tchto pracích na rudy picházeli, kutali, doly zakládali a hornictví

provozovali.

Dle první historické zprávy mla Hora jiz za krále Václava I.

svá práva a výsady, které nástupce jeho Pemysl Otakar II. potvrdil

a povýšiv ji roku 1276 na msto královské, nadal ji znakem. Tím vy-

manili se Kutnohorští z podruí opatu sedleckých, kteí chtiv vztaho-

vali svých rukou na veškeré to bohatství a osobili si vrchnoporuen-

slvé právo nad úžasn rychle vzkvétajícím mstem. Za panování syna

jeho Václava II. vydávaly Hory z útrob svých veliké bohatství, a král,

jenž asto Horu navštvoval, vystavl si na levém behu Vrchlice

sídlo, v nmž nul se zdržoval. Roku 1300 vydal zvláštní ád práva

horního pro Horu Kutnou a pi svém dvoe kázal vystavti mincovnu,

do které povolal mincíe z Florencie, kteí razili tu pražské groše. Dle

nich nazván královsky dvr Dvorem Vlašským. Dlouhá léta hlaholily

tu sladké zvuky jazyka Danteova a z vlašského dvora kutálely se b-
lostné, všude vítaní'- groše, jimž pozdji .zmrzlík" pezdli do dále

kýcb krajin co hlasatelé slávy a bohatství eské zem.

Královská studnice nevyerpatelného bohatství lákala jiné panov-

níky, kteí pokoušeli se dostali ji ve svou moc. Roku 1304 a l.'!<>7

obléhal ji císa nmecký Albrecht bez úspchu. Hornici otrávili vody

potoka „Pachu" a vojsko nepátelské pak davem hynuvší, od dalšího



obléháni upustilo. I králi Janovi, když roku 1310 na zimu k mstu
pitrhl, Hora se nevzdala, oekávajíc, až jak král u Prahy pochodí. Král

Jan Lucembursky, rek i dobrodruh v jedné bytosti, vn v nesnázích

penžních vzdor tomu. že / Hry odvádno až do 600 hiven stíbra

tvdn do královské komory a za nhož tu první zlaté peníze raženy.

odvdil se mstu všemožn. Za nho stala se Kutná Hora prvním

mstem po Praze zvlášt tím, že na základ královské výsady nebyle

,: rozsudku Kutnohorskými vyneseného, žádného odvolání. Mezi Oby-

vateli Prahy a Kutné Mory sepsaná smlouva, dle které mštané msta
jednoho požívali práv mesiánských i msta druhého, i 1 338).

Za panování otce vlasti Karla IV. dailo se dolm výborn.

Roku I363 zízen úad mincmistra, t. j. nejvyššího úedníka mince,

kterýž finannictví zemské ídil. Prvním mincmistrem byl mšan
kutnohorsky Endrlín. Obyvatelstvo žilo u velkém blahobytu a s mysli

/božnou stavlo nádherné své chrámy. Karel IV. dekretoval neod-

luilelnost Horv od koruny eské „na vné asy" a papežská bulla.

kterou Bonifác roku I Wl stanovil, že Kutnohorští ve vcech víry pod-

ízeni jsou jen arcibiskupovi, sesílila vliv a vážnost Hory neobyejn
a zajistila jí primát mezi venkovskými msty eskými. I syn Karla IV.

Václav IV. nemén peoval o rozkvt Kutné Hory; potvrdil i rozmnožil

práva a výsady horníkm do té míry. že žádné jiné msto eské tolika

právy honositi se nemohlo. Koku I409 vydal tu známý dekret Kutno-

horský a mocným svým slovem proklestil cestu právu a spravedlnosti,

vysvobodiv jazyk ('esky / nehodného podruží na vysokém uení Karlov.

Byl velice horníkm naklonn, ano s mnohými i dvrn obcoval. Lid

však byl bujný a všelijakých výtržnosti se dopouštl.

A jako v Praze, lak i v Kutné Hoe se vzrstajícím blahobytem,

jenž dostavil se v záptí v,' vzrstem obchodu a prmyslu, zmocnili

se hrabiví cizinci msta a jeho správy, utiskujíce a vykoisujíce do-

morodé obyvatelstvo za nebývalého a neslýchaného násilí, jež dosáhlo

svého vrchole na poátku hnulí husitského. Katolití a vtšinou n-
metí páni stíbrných hor jímali vyznavae kalicha, jimiž plnili hlu-

boké šachty, nelitujíce penžních obtí. Jednu kopu groš za laika a

až pt kup za knze platili zpupní cizáci a zfanatisovaní eští oby-

vatelé Kutné Hory dodavatelm tchto obtí. a za vytženou', na stíbro

bohatou rudu házeli do šachet pívržence nového hnuti, jež v pravý

as vyistilo dusný již eský vzduch a zjednalo nápravu i v Hoe.

Pokoeni a malomocni musili vyjíti násilníci v kajícném prvodu r. I4!2I

vstíc Pražanm a vzdáti se jim na milost, však již v prosinci téhož

roku zradivše Žižku. zastávali až do krajnosti zájmy vrolomného

Zikmunda, jenž uvaliv velká bemena a nevýslovní'' útrapy na vrné

msto, které pak. když je v šíleném útku opouštl, z vtší ásti spálil.

Slavné vítzství Žižkovo u Valešova ochromilo zahubnou a nelidskou



innost Kutnohorských na dobro. Nastal úplný pevrat — odcizená

Hora promnila se rázem v eskou a pilnula ke svým. A kdy/ již

celá tém zem pokoila se Zikmundovi, zápasil v nejbližším sou-

sedství na Sion pan Rohá z Dube v nerovném zoufalém boji. v nmž
podlehl.

Když mysle uklidnny a ád v zemi upevnn, vítala Hora biskupa

Augustina Sanktuarienského z Mirandoly, jenž k nemal radosti ech
svtil žáky pod obojí na knžství, druhý pak biskup Filip de Nova
Villa. titulární biskup Sidonský, usídliv se ve sliném a památném
-kamenném dom" zídil zvláštní konsisto, neodvislou od pražské

konsistoe pod obojí. Chrám sv. Jakuba, v nmž biskupové ti svátostmi

pisluhovali nazýván proto též katedrálním.

Za doby husitské ražení mince nkolikrát bylo perušeno; z té

duby jsou halíe s rázem „Iva" jednostranné. Do ech picházely

groše míšeské a ujalo se tu i poítání na n.

V neštastné bitv u Lipan ( 1434) stáli horníci kutnohorští na

stran Tábor.
Po skonení této bratrovražedné bitvy zapsala se Kutná Hora

pánm k jednot zemské a úastnila se svatojanského snmu, na

nmž usneseno též. že se mince jinde raziti nemá než v Kutné Hoe.
Všechna stará práva pedešlými králi udlená byla znovu potvrzena

ki;ilem Zikmundem, taktéž všecky svobody horníkm udleny. Násle 7

dek toho byl, že mezi obma stranami nastal vzácný mír náboženský.

V dalších dobách, zvlášt za interregna byla Kutná Hora místem
astých schzek, na nichž pedúležite vci zemské a náboženské' byly

projednávány.

R. 1444 zvolen tu Jií Podbradský za hlavu pod obojích a hejt-

manem kraj východních.

Jií Podbradský pál Hoe a ji udlil hojné výsady. K. 14.S l >

ustanovil, aby vory labské u Starého Kolína tyi dny zastávku inily,

by hornici diví nakoupiti mohli. Nkolikráte zde sbíral a shromáždil

moc válenou, zejména proti Matyášovi. —
Po smrti Jiíkov byl v Kutné Hoe památný snm r. I47I. na

kterém po prvé mimo Prahu volen byl král. Volbou tou dostalo se

koruny eské polskému králi Vladislavovi.

Z etných ran. jež jí dívjší vky zavadily, vzpamatovala se Hora
zaliv, zvlášt /a tohoto kréd, jenž tu rád pebýval ve vlašském dvore.

který obnovil a nádhern vyzdobil. Žádný z panovníku nezanechal

tu po sob tolik stop blahodárné innosti jako tento „král dobe",
jehož horníci druhým zakladatelem i otcem msta pojmenovali. Vla-

dislav, jenž v Praze ve svém dvoe s mstkami tancoval a na nhož
lam i jeden zbjník samostíl namíil, žil v zdejším svém sídle takka



po sousedsku a nedostaten chránn, tak že odvážlivý švec jeden

mohl mu pod okny zazpívati písn zakázanou a králem nenávidnou
píse: „Vrní kesfané siln dúfajte." Shluknuvší se havíi zabránili

jeho zatení.

Jaký to život panoval v blízkosti králov!

Dobroty té nadužívali nesvdomití úedníci, utiskujíce ubohé dl-

nictvo a havíe, kteí se r. 1496 vzbouili. Zdoláni, tžce pak pykali

svého provinní. Deset haví popraveno v Podbradech a nkteí
ztrestáni smrti na Kivoklát. Pozd pesvdil se král o jich nevin
a /trestáni nkterých z úedník sttím nesmylo již tuto skvrnu vlády

jinak dobrého krále Však odstrašující píklad ten dlouho nepsobil,

neb již opt /a vlády Ludvíka Jagelonce drancovali nesvdomití úed-

nici doly a obohacovali se nectným zpsobem, pispívajíce nemálo ke

zkáze hor. jež blížila se chvatem.

Ferdinand I., jenž stal se Hoe otimem a ji všemožné se vy-

hýbal, nedbal náku a proseb /a povznesení hor. s jichž úpadkem
dostavoval se i úpadek mravu, tak že osoby ženské, veejné místnosti

v nedostateném odvu navštvující i tyto zbytky šat odkládaly a

po zpsobu rajském se pohybovaly. Ochablé a vyžilé mšany, kteí

a za šmalkahlské války obojetn se zachovali a opravdové ani k od

hojným stavm a mstm a ani ke králi se nepiklonili, potrestal od

nétím mnohých privilejí a uvalením na n rzných bemen.

Židé, kteí se vždy za výdlkem táhli a tudíž i Kutní'' Hory ne-

minuli, dopustivše se tu rzných šmejdu, byli r. 1568 z Hory vyhnáni

a nesmli se na míli cesty od msta usaditi.

Zatím však sply stíbronosné hory k neodvratné již zkáze a

rzné a již jen na oko provozované aneb dobe mínné pokusy o ná-

pravu, nemohly již nieho na tom zmniti. V tžkých tch dobách

dal rodnému svému mstu dosti práce a jednotvárný život v ní oži-

voval nevšedním zpsobem pan Mikuláš Daický z Heslová - eský
Cyrano, jenž mimo senkovního domu „u Médínku" vystupoval poho-

stinsky v pivovarech, které z nkdejších šedesáti v More ješt zbyly,

ve vinárnách a jiných veejných místnostech. Dožil se doby úpadku,

kdy se již silné pipozdívalo, dokal se rozkazu, dle nhož od r. L587

bylo naízeno podávání horních a mincovních zpráv královské ko-

moe po nmeku, zastihl ješt Milou Horu. popatil na stalou a na

podiv a výstrahu na Kolínské brán vztýenou hlavu primátora kutno-

horského Jana Šultyse.

Lehkomyslného a rozmailého pána. avšak upímného echa
nebylo tajno kam vci spji, tesknil nad tím a pamti jeho jsou vrným
odleskem ducha, naplnného obavami o budoucnost rodného msta
a drahé vlasti.



Zde malá toho ukážka z jeho cenných zápisek:

„V tchto asech dje se takové šejdíství na kvercích J. M.

Císaské, a to iní hlavn Nmci — cizozemci, — kteí nejen že šmel-

cování rud a kyzu v horních na užitek poloviní s J. M. C. mají, ale

pi horách tchto nikdy slejcháno a dovolováno nebylo, aby nájemník

s pánem svým ve vlastní vci rovný díl a spolek ml. a ješt k tomu

téhódní penžitý poplatek H tolar z mince J. M. dáván byl. I šmel-

cují Nmci, dokud mohou, a když to došmelcovali. užitek seberou a

odpuštní vzavše od toho, pre se berou. Takové šejdíství, jemuž

kliunšt íkají, žádnému by Cechu nepostailo a pasírovano nebylo

nikoliv."

K tomu pojí se charakteristické verše :

Hora Kutná jest zajisté

všech pobhlcv stanovišt,

kteíž berou, kradou isté

chtíc vládnout na každém míst,

když. se pák dosti naberou

odtad se zase odberou,

z toho své rozkoše jmají

a Cechuom se posmívají.

A na konec dí: „Ty hory jsou juž podobni'' k veliké, nákladn'

kuchyni, kdež bejvá mnoho kuchav, a ti na náklad svého pána

vaí, pekou, smaží etc. A eo tak navaí, napekou, nastrojí, to vše sami

sežerou, pánu pak a nákladníku ani vejsluhv nepodají a mnohé
o všecko pipraví. K tomu takovým kucham se musí hodné zapla-

titi. Tak na tch horách, eo se kterého tvhodne stíbra a z toho penz
nadlá, to sotva na auedniky, písae, kunštíe, hutmistry, daremní

komisae, darmochleby provisorní postauje a ty hory hynouti nepe-

stávají."

I 'mel r. 1626, kdy vítzný svj vjezd do Hory slavili údové

tovaryšstva Ježíšova, nebo téhož roku odevzdán jim chrám sv. Barbory,

pi nmž až do r. \(>2'1 udržel se utrakvistický fará. Poínali si zpupné

a jako s týnského chrámu odstranili kalich a sochu krále Jiího, tak i

s kostela sv. Barbory odstranili a zniili znak mstský. Ticet mst-
ských domu musilo uiniti místa jesuitské koleji, kteréž i pan (an

Rudolf Trka daroval svj dm, nezabrániv tím ale pece pozdjší

úkladné smrti jediného syna a konfiskaci veškerého rodinného jmní.

Statky, jež od stav eských sedleckému klášteru skonliskovány

a Kutné Hoe prodány byly za 30.000 kop mís., musila Hora vrátiti

bez náhrady a mstu skonliskovány nejvýnosnjší statky (nová sgra-

(itta na dom Šultysov). Protireformaci provádl Vilém Yesovec. nej-

vvšší mincmistr král. eského a úhlavní nepítel a škdce lidu. z nhož



vyšel. Pod trestem smrti zakázal knéžim vykonávati bohoslužby tile

ádu podobojí, s krutou písnosti obraceno na víru katolickou: na sta

rodin z msta se vysthovalo.

Válka ticetiletá dovršila dílo zkázy. Kutná Hora, jejíž osudv

spiaty jsou s osudem zem, dopíjela kalich utrpení až na dno. R. I(>:-:|

Sasici a r. 1639 švédové Horu vydrancovali,

Po míru vvestfálském r 1648 dopáno konen národu i zbdova-
nému mstu vytouženého klidu. Poslední instituce, která tu zbyla po

zániku nkdejší slávy a významu Hory, byla /rušena r. 17!2(> vydaným
naízením, jímž zastaveno až dotud zde provozované ražení penz.
Rovnž zánik stíbronosných hor byl zpeetn. Nejvydatnjší dul

kutnohorsky < >sel a s nim i ostatní již dávno pestaly vydávati své

bohatství, /pustly hory i haldy kolem Hory i na Kaku a \ opuštném
mst zavládl klid, který však nebyl klidem hrobovým, nhot za trva-

lého pokoje vzchopila se opl emesla k jakémusi rozvoji, ímž i

blahobyt obecný se rozhojnil tak, /<• msto nudilo pemýšleti na roz-

množení statkv. Mezi jinými zakoupen byl velkostatek erv. Janovice.

Doba ta hýla i umni píznivá.

R. 1742 trplo msto nepátelským vojskem pruským. R. I77<>

zhoubný požár strávil vedle etných budov gol radnici (z r. 1499).

R. 177.'! zrušen rad jesuitský, klášter promnn ve školu vojenskou a

Hrádek ve hlavni školu a r. 1784 zrušen úad nejvyššího mincmistra.

Císa Josef II. potvrdil Kutné Hoe prjVilegia, pokud neodporovala
tolerannímu patentu. R. 1823 následoval druhý zhoubný požár, pi

nmž 142 domy hýly sežehnuty a msto tak na pokraj záhuby pi-

vedeno.

V dob probuzeni, kdy povstával národ ze -tah -t- mrákoty, našlo

se i v Kutné Hoe dosti nadšených milovníku vlasti a svého lidu,

kteí snažili se probouzeli jej k novému životu. K nim pidružili se

z blízkého Sedlce vlastenetí kne/i Rau tenk ranz a Devoty. R. UUtt

poíná se Hora vzmáhati a adi se estné po bok mstm jiným,

s nimiž hledí udržeti stejný krok.

Do starších dob spadá i innost Josefa Kajetána Tyla, jenž opustiv

pozdji rodn' msto vystídán byl literárním svým sokem Havlíkem,
který vydávaje „Slovana" a vysílaje odtud ohnivé své .Kutnohorské

epištoly" utkal se vítzné ped zdejší porotou se stvrami reakce.

Uvdomlí obané zdejší uctili památku jeho vkusným pomníkem za

nevídaného úastenství všech vrstev národa.

Slavný rodák zdejší Vocel a iditel Zach obrátili svj zetel k za-

chování zdejších umleckých památek, s nimiž ruku v ruce poádal,

sbíral a zachraoval písemn památky a archiválie zasloužilý Petr

Miloslav Veselský. V jich šlépjích štastn pokrauje mstské zastu-



pitelstvo nynjší a páli bychom si z té duše. kdyby nalezlo po eských
\ lastech hojrwch následovník. —

Zvelebením msta, zachováním a rozumnou opravou umleckých
památek o což nejvíce se piinili zasloužilý dosavadní starosta Macháek,

ministr Dr. Pacák a aridkan Vorlíek, zajistila si mstská rada vdnou
pamt. jež bude zachována i lidumilm dru Šttkoví a dru Stán-mu,

z nichž poslední ješt za naší pamti s neúmornou a horenou pílí staral

se <> obnovení zanedbané tžby ze zdejších dol. Bohužel, že veškeré

obti myšlénce té pinesené nedocílily kýženého výsledku: doufejmež

že i tu nastane v dozírné dob píznivá zmna. Slavná minulost a

bohatství, jež bylo v staroslavné Kutné Hoe stálým domovem, bylo

úrodnou pdou, y níž dobe dailo se vdám a umní, které prese

všecky protesty by i nešlo za chlebem, nalézti lze ve prvodu bohat-

ství. Tak jako Benátky v dob své slávy vykázati se mohly nepe-

hlednou legii umlc všeho druhu, tak i Kutná Hora v dob nejvtšího

rozkvtu zamstnávala umlce jimž štdrým mecenášem byla nejen

obce ve své pospolitosti, ale i doasn meškající zde panovníci, šlechta

a zámožné zdejší rodiny patricijské.

Kutná Hora držela ochrannou svou ruku nad poátky eského
tiskaství. Vydaná zde Kutnohorská bible, hledaná a zlatem vyvažo-

vaná to inkunabule zavdala podnt k neodvodnnému tvrzení, že vy-

nálezce erného umní knihtiskaského Gutenberg, byl rodák Kutno-

horský.

Msto tšící se takovému bohatství, že dle povsti mohlo postaviti

kostel Matky Boži ze zbytk rudy. jež byly prý nameteny na tržišti a

vždy /penženy, až sebrán tak stavební fond pro chrám P. Marie.

odtud ..na námti" zvaný, bylo úrodnou pdou pro umni stavitelské.

Poínaje gotikou zastoupeny jsou tu veškeré slohy a imposantní chrám

sv. Barbory a celá plejáda církevních i profánních staveb až po zná-

mou a jedinou toho druhu u nás kašnu jsou památníky ušlechtilých

snah dávných obyvatel Hory a skvlým listem v djinách eského
umní. Rezbáské a konváské práce zdejší, známé a po celá století

u nás nepekonané výrobky keramické, zvlášt kachle kutnohorské'

jsou nmými, vsak výmluvnými svdky, jak peovali horníci o vý-

zdobu a zušlechtní svého msta, v nmž žili malíi vtšinou neznámého

jména, jichž dílm musíme se obdivovati a v nmž dokonal dobro-

družný svj život plodný a dosud nedocenný Petr Brandl.

Staroslavný Kank. památný Malesov. proslavený Sión. imposantní

Sedlce, pvabni'' poíí Yrchlice. Roztž a j. tvoí pozadí královského

msta, které poíná žiti novým nadjným životem a které kotvíc ve

slavných tradicích minulosti hledí s dvrou a sebevdom v novou,

lepší budoucnost. S páním všeho dobra celému památnému kraji.

jenž i po stránce turistické vyniká, nastupujeme pou svou vzpomínajíce
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vdn badatel Braniše. Hejnice, Simka a j.. kteí nám tolik krásného

a zajímavého o Kutnohorsku povdli. Jdeme po jejich stopách a

ohlédneme se nejprve po sídle a hlav okresu.

Kutná Hora jakožto horní msto jest nepravideln stavna; má
nkolik námstí, více než 20 hlavních ulic a mnoho kivolakých uliek,

vesms dláždných: leží na svahu, jehož sklon má smr od západu

k východu: nejnižší bod jest místní nádraží 220 m. nejvyšší vodárna

295
'

m.

Msto tvoi o sob farní, kastr. i místní obec. mající I042 domy
se 16.000 obyv., má 4 pedmstí: Žižkov, Hlouška. Karlov, a Na Vrchlici.

V ele stojí starosta se 35 i. obec. zastupitelstva, v. nichž je Hradních.

Msto jest majitelem velkostatku: ervené Janovice, Lošany a Veletov.

Jest <ídlem okresního zastupitelstva, okr. hejmanslví, okr. radv školní,

hlav. berního úadu a ber. inspektorátu, krajského a okresního soudu,

horního senátu, hor. revírního úadu, vrchního komisaství íin. stráže.

technické a cukerní kontroly, cejchovního úadu, etnického velitelství

a vojenské posádky ( pluk 21.) Orady církevní jsou : Arcidkanství, vika-

ríát, fara evang. ref. vyznáni a rabinát israel. Msto rozdleno je na

dva školní obvody. K místní obci školní jsou piškoleny 4 obce:

Pítoka. Bylany, Poliany a Perštejnice.

Z veejných ústav sluší jmeno-

vati : Všeobecnou veejnou nemocnici

okresní, okresní chorobinec, mesiánský
špitál pro chud mšany, mstský si-

rotinec P. Pohoelého, ústav chudých.

okresní stravovnu, ústav pro zaopato-

váni služeb a práce, veejnou knihovnu

a ítárnu, spoitelnu mstskou,
družný úad rakousko-uherské banky,

okresní hospodáskou záložnu, ho<p<>-

dáské družstvo pro okres kutnohorský

a okolí, obanskou záložnu pro I lom
Kutnou a okolí, maloživnosti nskou zá-

ložnu pi Remeši. Besed v Kutno I loe
a obecni zastavánu.

Jsou tu 1 opatrovny. .: obecné a

2 cviné, 3 mesiánské -koly. uební
kurs pro dívky, uební kurs pro chlapce,

1 pensionát, škola pro ženské runí

práce, ti pokraován školy živno-

stenské, pokraován škola obchodní,

vyšší reálka, ústav ku vzdlání uitel Ku^iEL MATkY BOŽÍ

ataké ku vzdlání uitelek, emeslnická NA NÁMTÍ V KUTNÉ HOE.
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a rolnická škola s internátem. Prmysl zastupují 2 cukrovary, mstský
pivovar v Lorci. 4 parní a vodní mlýny, a jiné pozoruhodné podnikv.

Kutná Hora bývala ohrazena hradbami, ve kterých bvlo šest

bran : Kolínská, Klášterská. Nová. áslavská. Zižkova (tato jest napo-
dobena pod VI. Dvorem) a Kouimská; vedle nich bylo ješt nkolik
branek ili forten, z nichž tak' zv. „katova" jest dosud zachována.

Jdouce hlavní tídou z nádraží spatíme po pravé stran „Soko-
lovnu" postavenou r. I8Í54 a zasvcenou památce Roháe z Dub,
stateného obránce Siona. Brandlovou ulicí zahneme v právo ke

c li i.i m u ,.\la tky Boží"
na Námti. Jest to úhledná

gotická trojlodní stavba;

ó pilí nese klenutí sí-

tové, nad hlavním oltáem
sbíhá se šestero žeber zdo-

bených andly ve svor-

níku, krášleném reliéfem

Matky Boží s Ježíškem.

Na stnách jsou barevná
okna kružbami zdobená.

V levo od oltáe je ka-

menný stolek s podstav-

cem. Rejskem pracova-

ným a výklenek zdobený

Kristovou hlavou (
'1 sank-

luaria). Pozoruhodné jsou

3 skládací gotické oltáe

(archy ) s obrazy na dev
malovanými kutnohor-

ským malíem Michálkem.

V knžišti jest renesanní,

pkn vykládaná stolice

cechu sladovnického z ro-

ku 1596. 1' stupn ped
hl. oltáem pochován jest

slavný malí Petr Brandl

r. I7.Í5. Pravým skvostem

a nejkrásnjším svdkem
umní našich pedk je tu

dokonale umlecky pro-

vedená kazatelna ze XVI.

VNITEK CHRÁMU MATKY BOŽÍ stol., a to jak spodní práce

NA NÁMTÍ. kamenická, lak i horní ez-
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báská. Xa krucht jsou patrný stopy baroku ve vypuklých ozdobách.

Reliéfy kížové cesty na stnách umístné jsou litá -práce bez um-
lecké ceny. Zevn zdoben jest chrám 66 m vysokou vží. Hlavní

vchod do vže zdoben jest tympanonem s Matkou Boži a andly. Ve
stedním poli vže jsou znaky hornické ;i III. znak mstský. Pod
ímsou jest panel s vlysem. v nmž jest latinský nápis: „Léta Pán
1490 dokonána je tato vž ku chvále Boží a blahoslavené Marie"

Nedaleko chrámu jest na právo budova chlapeckých škol, v levo

pak bývalá tiskárna, z níž vycházel Havlíkv „Slovan". Ye tíd
Tylov jest dm _u Hebene" lé. 507), na nmž umístna bronzová

deska na pamt Josefa K. Tyla. jenž v dom tom se narodil. Na
hlavním námstí Palackého jest pi dom é. 07. zazdn gotický
sloup, zachovaný z bývalé radnice, jež na namésti stávala. — Dm
. p.

'

J>77 slov sanktuarienský (minstrberský) a chová ve vži své

sí — domácí kapli — se stropem pevzácné práce kamenické.

Z námstí Palackého ulici Královskou pijdeme na námstí Ha-

vlíkovo, nkdejší to Rybný trh. Ve stedu jeho na ozdobné terasse

vypíná se pomník K. Havlíka Borovského, provedený rodákem
kutnohorským J. Strachovským. Do základního kamene vložen

mimo jin('' nápis: -Památce velikého bojovníka za odvká práva ko-

runy sv. Václava, pirozená pravá lidu a svobodu svdomi eského
žurnalisty l\. II. B. zbudoval r. 1883 z píspvk vdného národa výbor."

'OMNIK K. HAVLIKA-BOROVSKÉHO
V KUTNÉ HOE.
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\ LAŠSKÝ DVR V KUTNÉ HOE.
(pední ásj

Pomník byl slavnostn odhalen téhož roku za pítomnosti 30.000

úastník.
Kolem pomníku jest pkn upravený mstský park, v sousedství

pak vypíná se proslulý Vlašský Dvr, nejstarší ctihodný svdek

bývalé slávy král. hor. msta Hory Kutné, bývalé sídlo a mincovna

král eských, o jehož založení jsme již pojednali. Pvodní královské

sídlo skládalo se z dvoupatrového paláce a vže, ve které byl p-
vodn vjezd. V piízemku paláce býval mazhaus, v I. pate snmovna
a ve II. obydli královské. Mincovna na východní a jižní stran bývala

pízemni a skládala se ze 16 lun ili dílen (šmiten); do každé dílny

byly gotické dvée ze dvora a zamížené okno (dnes pouze napodo-

bené) a okno vzdušné. Nad zamížovanými okny jsou znaky tch

mst, ve kterých mincovny byly zrušeny a na Horách soustedny.

Mezi lunami jsou znaky zemí, kterými král Václav a Vladislav vládl.

Xa západní stran pistaven Ind lak zv. .rejtsál". útárna S chodbou

královskou, zdobenou arkádami a hradní kaple sv. Václava a Vladi-

slava s krásným arkýem. I 'od kapli byla pokladnice královská. Nej-

malebnjší ást jest severní kout, kdež pozdji pistavno bylo toité

schodišt a pvodní vjezd peložen vedle vže. Bohatství lákalo sem

panstvo i šlechtu a byl tu veselý ;t hluný život, jak sluší se na sídlo



královské. Za dobu svého trvání by] Vlašský Dvr rzn pestavován,

mnn a pístavky znesváen. Po zrušeni mincovny sloužil Vlašský

Dvr rzným úelm, pi tom hynul a byl již tém zíceninou, když

jej obec od eráru koupila za 60.000 K a dala jej restaurovati nákladem

600.000 K za pispní zem a státu. V restaurované ásti východní

a severní umístny jsou úadovny obecní, v jižní a západní díví školy.

Vstoupíme do vnit. V mazhausu spatíme stedovký krb. Na
schodišti jest pamtní deska, svdící poslední restauraci (1892—8),

dále znak msta Kutné Hory. v okn známé znamení krále Václava

(ledáek ve vnci) a znaka krále Vladislava (W s korunkou), pa-

mtní desk;i bronzová (originál v museu i s nápisem i roku 1595. Ve
vlysu pod stropem znaky kutnohorských mincmistr. Chodba k úa-

dovnám opatena je devným malovaným stropem po zpsobu staro-

eských staveb. Xa stnách jsou fotografie památek kutnohorských

a obrazy: I. Jií Plachý, obránce Prahy proti Švédm, 2. Rozsudek

Sakimounuv. .'!. Stínáni horníku v Podbradech r. 1

4

<
>fi. Z úedních

místnosti vyniká tu krásnou úpravou zvlášt zasedací sí mstské
rady. Slardbylé pvodní dvée s vykládanvm eskvm Ivem vedou

VLAŠSKO DVI R V KUTNÉ HOE
(ZADNÍ ÁST.)
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v zadní stn do pístnku. S balkonu této sín otvírá se krásný po-

hled na rovinu áslavskou.

Nejkrásnjší a nejpamátnjší sí Vlašského Dvora jest snmovna
s pvodním kasetovým stropem. Zde konaly se snmy král. eského
od r. I305-151O.

Památné pro národ náš události: Podepsání dekretu Kutnohorského
r. 1 409 a volba Vladislava polského za krále eského r. 1471 jsou tu

zobrazeny
;
prvá na zadní a druhá na pední stn malíi Klusákem

MINCOVNA VE VLAŠSKÉM DVOE.

a bratry Špilary. Ve vlysu pod stropem vyobrazena dle návrhu malíe
Fr. Urbana práce hornická, hutnická a mincíská. Malba stn pisp-
sobena jest rázu stedovkému. Znaky v oknech jsou erby mincmistr
kutnohorských. Kamenná sedátka mezi okny stavli pedkové naši

ve stedovkých hradech vbec. Vzácnou památkou jest skvostn e-
zán;! socha „Ecce liomo* z r. 1511 od mistra Jakuba, dda Adama
/ Veleslavína a „konšelská lavice", zdobená vyezávaným rostlinným

ornamentem. Ob památky zachránny byly pi požáru staré gotické

radnice. Lustr jakož i nkterý nábytek jsou práce novjší. Ze sn-
movny zadním vchodem po balkon a toitým schodištm pejdeme



NÁDVOÍ VLAŠSKÉHO DVORA
S HRADNÍ KAPLÍ
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do pedsín kaple, kdež vidti jest osmiboký podprný sloup s eza-

ným krákorcem. Sloup tento nesl pvodn strop v rejtsálu.

Hradní kaple, zasvcená sv. Václavu a sv. Vladislavu, skládá se

z presbyteria, umístnho v arkýi, ze dvou lodí a pístavku. Všecky
ásti sklenuty jsou síovou klenbou, jejíž žebra opírají se jednak

o stední sloup, jednak o polosloupy a konsoly ve zdi. Celá kaple

zdobena je novými symbolickými freskami, které maloval Fr. Urban

se svojí chotí r. 1904. Mezi bohatým rostlinným ornamentem vyniká

ARKÁDY VLASSKKHO DVORA.

Václav II.. nad nim groš, Vladislav II. a nad ním W., patronové zem
eské a nad nimi Matka Boží s andly, silhueta K. Hory, znaky šmel-

cí, mincím, hašplí a haví, roucho sv. Veroniky, devo kíže

a plaící andlé s nápisy ve stuhách. Malovaná okna jsou dary oban.
Nejcennjší ozdobou kaple jsou 3 got. oltáe (archy) se vzácnými ez-

bami z XV. stol. I 'ml kapli jest bývalá pokladnice královská s kova-

nými dvemi a nápisem v ostní: „Noli nic tangere !" (Nedotýkej se mne!)

V místnosti té a k ní pilehlých kobkách jest bohatý archiv mstský.

Ve Stedu dvora ve stínu 4 košatých kaštanu jest baroková kašna, ve

které na umlé skalce /. rud kutnohorských jest bronzový horník (lily

Maškem v Karlin) a upravený pro vodotrysk. Z parku od Vlašského

Dvora u okrouhli'' bašty máme krásný pohled na údoli potoka Vrchlice,
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kterým se vine dráha ke Zrui. Y zadu v policii jest kostel sv. Tro-

jice. Xa levém behu potoka trni velechrám sv. Barbory a pod ním

kaple Božího Tla. bývalá jezuitská kolej. Hrádek a arcidkanství. Xa

protjším behu na Rovinách vyniká královská halda (návoz ze sta-

rého couku královského), se které naskýtá se krásny pohled na celé

msto.
Vedle Vlašského Dvora dal král Vladislav postaviti dm pro

mincmistra: vchod jeho ozdoben jest znakem rodu Horstorfferského.

Dm tento hranií s ar c i dkanstvím, bývalou to školou vysoko-

kostelskou. roku 1595 založenou. Zvláštní pozornost budí renesanní

portál / erveného mramoru. Postranní sloupky zdobeny jsou kruhem
s féstony, zvoncem a odznaky školství a malíství v levo, hudby

a kázn v právo.

Ve stedu obloukového nadpra/í jest maskaron. po stranách'

vkusné a úhledné miniaturní znaky zakladatel Mikuláše Vodanského
z azarova, cis. rychtáe a Zikmunda Kozla z Ryzenthalu, primátora.

\ad obloukem jest \l\s s Ciceronovou prpovdi o studiích (latinsky).

SNEMQVN] SIN VLAŠSKÉHO DVORA.



Nad hlavni ímsou ve stedu II. znak mstský s kalichem z duh pod-

obojí. Znak v bohatém rámování s maskaronem drží andlé, opírající

se o štíty s vtšími znaky zakladatel. Nejvýše jest okídlená zem-
koule. Arcidkanství umístno jest v dom tomto od r. 1668.

Naproti jest kostel sv. Jakuba, založený poátkem XIV. stol.

p. Ruthardem a Boitou z Košic. Jest tílodní: stední lod má nízkýr

oblouk pi znaném rozptí. Okna s malbou kobercovou i figurální, nov
zasklená, jsou nahoe kružbami zdobena. V knžišti jest až ke stropu

KAŠNA V NÁDVOÍ VLAŠSKÉHO DV0RA.

dosahující renesanní oltá s barokovým stolem. Oltání hlavni obraz

pedstavuje „Stlí sv. Jakuba" od Pálka, nahoe sv. Trojice od Brandla.

Za oltáem ve zdi je sanktuarium, opatené tepanými dvíky, po stra-

nách gotické lavice konšelské z r. I4JI4. Pravá lod má v pedu kapli

Ruthardovu (s gotickým novým oltáem sv. Františka), po jedné stran

\ oblouku emporovém zdobenou znakem Ruthardovc (královské rám
vtev držící), po druhé na dev malovanou Veei Pán z r. 1515.

V téže lodi V zadu jest kaple erná, ve které sloji ktitelnice, slitá

r. I505 Ondejem Ptákem, povstným komárem a zvonaem kutno-

horským: naproti této kapli visí „Obraz Zebeeo vc", pevzácná
to v lipovém dev ezaná práce ze II. polovice XVII. stol. Uprosted



v_

VNITEK KRÁLOVSKÉ KAPLE
VE VLAŠSKÉM DVORE.
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slojí Kristus, ped ním klecí matka Zebedeova a za ní stojí pokorn
její synové Jan a Jakub, za jichž pijetí mezi uedníky Pán matka

prosí. Kristus pravou rukou žehná a levou dává souhlas. Po pravé

stran slojí tyi, spolu rozmlouvající apoštolov. Nad skupinou tou

polovypuklá ezba : Kutná Hora ze XVII. stol. Nejvýše v oblacích vznáší

se Bh otec s Duchem svatým.

V téže lodi jsou dv barokové zpovdnice z kláštera sedleckého,

krásné práce; bohaté ímsy, intarsie a reliéfy k pokání se vížící. Y pedu
téže lodi jest kaple Salazarská (s gotickým novým oltáem sv. Anny);

na pilíi visi tu malý obraz generála jízdy Salazara de Monte Albano.

který na Hoe Kutné r. 1663 zemel a /-ún pochován jest. Na pkném
gotickém zábradlí nad kapli jest znak Bouly z Košic (pták s páskou

ve štít, nad nímž jest kolí helm s okídlencem jako klenotem.) V po-

zadí chrámu jest kruchta s novými pneumatickými varhanami, vý-

robkem to místní firmy A. Mólzra synové z r. 1909. Y sakristii jsou

krásni'- parament}', gotická monstrance (s barokovým spodkem), krásný

kalich zdobený eskými granáty a Sketova „Pie tas" z r. l673.Zvlášt

pozoruhodné jest zapadni prelí s jednou vží 80 /;/ vysokou naklo-

nnou a s druhou nedostavnou. Nad hlavním vchodem z osy poši-

KOSTEL SV. JAKUBA V KUTNÉ HOE
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UK VUEK V KUTNÉ IH >RL

nut okno jest bohalo i plamennou kružbou ozdobeno. Na vži zaznívá

denn o Leti hodin ranní zvonek, zvoucí jako kdysi havíe k šicht.

V ulici Ruthardské jest zachovaný zbytek mstského opev-
nni stedovkého a zahrada Ruthardova, ku kteréž vztahuje se

povst o Rozin Ruthardov, zpracovaná Tylem.

Projdeme-li ulici Ruthardovou, ocitneme se na Hrádku. Založení

této starobylé budovy sahá do nejstarších dob. Jaké osudy ml ped
válkami husitskými, nevíme. Držiteli jeho jmenují se páni z Donína,

obec Kutnohorská, Petr Mikovic, Ambrož Krtek i sám král. Jisto je,

že r. 1490 koupil jej Smíšek z Vrchoviší, bohatý horník, který jej pe-
stavl tak, jak jej dnes vidíme. Zevní jeho ozdobou jsou dva arkýe
s gotickými okny a se znaky Smíšk. Uvnit arkýe vtšího nalezeny

fresky. Arký do ulice obrácený jest vyzdoben pozdn gotickým sple-

titým ornamentem rostlinným. Ostní nkterých oken a dveí jest

prutované a pkn zdobeno. Vnitní místnosti opateny jsou klenbami
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kížovými s ozdobnými patkami. Nejvtší sál jako rytíský, má klenbu

o stední sloup openou. Po Smíškov rodin drželo Hrádek ješt n-
kolik rodin. Roku 1677 koupila Hrádek obírala jej postoupila r. 1686

jezuitm, klen' tu seminá založili. Po zrušení rádu /ízena lu r. 1777

hlavni škola nmecká a r. 1872 umístn na Hrádku uitelský ustáv-

še cvinou školou, který tu setrval až do r. 1910, kdy do nové budov}',

postavené za sedleckou fortnou na míst bývalé „nové hospody" se

pesthoval. Prvním editelem uitelského ústavu byl Dr. Jan Gall, po

nm výtený paedagog
Dr. Gust. A. Lindner,

jehož památku uctilo e-
ské uitelstvo na sjezdu

svém nik li l<'!'»7 umí-

stním pamtní gotické

desky s bronzovým re-

liéfem nad vchodem.

Z l Irádku ulicí sv.

I Jarborskou pijdeme
na l. zv. „most", ást
to ulice sv. Barborské,

která po jedné stran

zdobena je tinácti sou-

sošími vytesanými od

Hauguta. lena ádu je-

zuitského : pó stran

druhé pak vypíná se

obrovská baroková bu-

dova býv. k o lei e
i e-

zui tsk e. dostavné r.

1667. Pdorys této, pr-
elím k východu hledící dvoupatrové budovy jest obrácené F (na pa-

mátku císae Ferdinanda ll.i. za nho/ zbudována. Nejvtší ozdobou

její jsou krásn konstruované 3 vže (tvrtá stední byla zbourána r. 1848).

Od zrušení radu slouží budova úelm vojenským. Po celé délce koleje

jesl rada pkn \ zi osllých lip.

\ elechrám Sv. Barbory jesl nejkrásnjší ozdoba Kutné Hory,
pomník eského stavitelského umní, gotické veledílo. jež od vk
nejen laiky vábí, ale i umlce i uence dojímá a krásou svou uchva-

cuje. Když za slavné pamti Karla IV. otce vlasti Pražane nádherný

chrám sv. Víta stavli, umínili si zpupni a bohatí hornici postaviti

chrám nádhernjší a skvostnjší onoho. Na skalním ostrohu nad lilu

liokvm údolím Vrchlickým psobí jako zkamenlá báje, jako zlatý hrad

/ pohádky. Ostroh byl pozdji srovnán a obehnán vysokou hradební

NA „MOS1 I." V KUTNÉ I K )KI



VELECHRÁiVl SV. BARBORY V KUTNÉ HOE
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zdí, aby kolem kostela zíditi se mohl hbitov, jenž jest nyní upraven

v píjemný park.

Základ k velechrámu položen byl ve druhé polovin XIV. století.

I 'úvodní plán zdlán byl na chrám trojlodní, pozdji pojato do plánu

POSTRANNÍ ÁSI VLCLECHRÁMI SV. BARRORY,

pt lodi a chrám ml býti jednou tak dlouhý, než jak se nviu jeví

Mezi staviteli uvátlí se nejprve len rodiny 1'arléru. dále mistr Hanuš,

Matj Rejsek z Prostjova a Benedikt Rejt z Pístného, nazývaný Benešem

z Loun. Za válek husitských byla stavba perušena, ale za Jiíka Podbrad-

ského a za Vladislava usilovné ve stavb pokraováno. Stavba úkon-



- 33 -

cena r. 1595 jalovou zdí na západní stran. Roku 1626 odevzdal císa
Ferdinand II. chrám Jezuitm. Barok, jenž stal se pozdji výhradním

slohem církevním, jevil i tu svj vliv na vnitní i vnjší úpravu chrámu.

Roku 1 733 byl velkolepý mdný kryt o tech kovích proti vli ma-

gistrátu sejmut a novým, tžkými krkami (prejzy) krytým nahrazen

PRl CELÍ VELECHRAMU SV. BARBORY.

a temi cibulovitými lucernami ozdoben. Staré oltáe — archy — vy-

mytny a chrám barokovou výzdobou peplnn. Když jezuitský ád
r. 1773 byl zrušen, pipadlo jmní jeho i s chrámem zemskému studij-

nímu fondu, který svatyni zanedbával. Zub asu hlodal neúprosn na

stavb, tak že se již rozpadávala. R. 1876 ustavil se v mst kroužek

vlastimilovn\rch pátel umni „Vocel". k jehož podntu poato r. 1884
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s opravou chrámu, kteráž 21 let trvala. Potebné plány zhotovil archi-

tekt J. Mokr a stavbu provádl p. Ludvík Lábler. Rekonstrukce tato

-tála 1 milion korun.

Již pi pohledu z vni shledáváme, že pdorys všech pti lodi

jest tverec (o stran 45 m). k jehož východní stran piléhá absida

o 13 bocích.

Zdánlivá jednotvárnost spodní ásti chrámu perušována jest okny
s krásnými kružbami potem 62. podokenní ímsou a oprnými pilíi,

vybíhajícími v krásné lenné fialy s oprnými dvojitými oblouky.

Dv galerie, j^dna níže nad knžištm, a druhá výše kolem nad

hlavni ímsou, poskytuji krásný pohled na msto, širé Podvysocko
a na skvostné detaily stavby : chrlie. kraby, konsolv. kížové kytky,

lilie, kružby a ornamentální ozdoby. Dvojí dmysln konstruovaná

schodišt umožuji vstup na tyto galerie. Zvláštností této stavby je>t

trojjehlaneový kryt. dosazený pi restauraci dle starého vzoru. Ze
všech oprných fialami (jehlancil zdobených pilí jest nejkrásnjší

stední, stojící v prodloužení chrámové osy pi knžišti. Spoívá na nm
nejprve chrli (kokrhajici kohouti a nad ním druhý znak msta, jehož

štít drží 2 havíi; nad znakem socha Kristova se znameními ty sv.

evangelist. Nejvýše vznáší se ti andlé pod spletí drobných fiat

ozdobné kružby, krab a kížových kytek. Ostatní pilíe jsou o málo

menši, nicmén rovnž bohat zdobené. Z oprných oblouku jest vždy

horní na povrchu kraby, vespod liliemi krášlen : dolejší pak jest jedno-

duchý, profilovaný. Xa jižním rohovém pilíi jest socha sv. Václava

a vedle ni znak Smíšku z Vrchovišt; pod znakem drží andl stuhu

s latinským nápisem, hlásajícím, že pan Michal Smíšek z Vrchovišt

byl též editelem stavby. Xa sousedním pilíi jest znak minci.
Západní prelí chrámu jest zakoneno úpln noxou zdí. zbudo-

vanou pi poslední restauraci na místo prozatímní jalové zdi. J
-

chudiká práce z lámaného kamene, lišící se svou režno>ti nepízniv
od sliné kvádrové stavby lodi a presbyteria. Hlavní vchod opaten

pedsíni - galerií a sochou Matky Boží. Štít nad hlavni ímsou zdobi

socha sv. Barbory a postranní oprné pilíe sochy sv. Vojtcha
Prokopa.

Xa severní stran = ásn tesaný znak msta > baldachýnem.

držený dvma rytíi: na rohovém pilii jest socha sv. Barbory.

Úchvatný pohled z vni, psobící nezapomenutelným dojmem.

>tupuje se pohledem do velebného jeho vnitku. Shledáváme tu kn-
žišt, ocho - em osmi kapli, pt podélných lodí. jednu lod kí-

žovou, sakristii a empory. Jednotlivé lodi oddleny jsou profilovanými

sloupy, nahoe pímo se rozvtvujícími ve smle pletivo klenbových žeber.

ve vzduchu a pohled na ni uchvacuje

a napluje nitro posvátnou utou. Její konstrukce jest pední znameni-



jsou ji zastínna všecka podobná cizí (lila. Na pr\ ni pohled je

patrno, že jest dílem dvou mi-lru: Síová klenba nad kn.
dílem Rejskovým, klenba hvzdová v lodích hlásí se k Benešovi z Loun.

V polích klenby mezi žebrovím jsou znaky zemí koruny eské a je-

dnotlivých rod i cech, klen' na stavbu pispívali. Y pozadí chrámu

VXITKEK M " ^\"

jest kruchta s mohutnými varhanami o 45 r ch. Barokový korpus
tohoto imposantního díla upominá na jezuity drní,
zhotovený v továrn J. Tuka, jehož závod v bývalé kapli Božího
Tla sousedí s chrámem sv.-Barbor-kým. Velebný zvuk tchto varhan
proniká úpln velikou prostoru chrámovou. Figurální okno nad var-

hanami jest dar íelny: p< - „Poslední soud" dle
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zjevení sv. Jana a jest provedeno

dle návrhu mistra Urbana. Ve
stední lodi jest baroková kaza-

telna, jejíž patrovitý kryl vyniká

umleckým provedením, napodo-

bujícím gotickou lialu. Pepycho-

vá ezba el na všech lavicích

svdi o dob jich vzniku a um-
leckém její cítní. Horník kleící

na skále ve svátením hávu jest

ezba z roku 1746. Vná lampa

gotická jest nové práce. Knžišt
psobí mohutn svou výškou, nád-

hernými okny se složitou kruž-

bou a triforiem. Pravou ozdobou

velechrámu jest tu hlavní kídlový

oltá, znovu sdlaný dle pesného
popisu pvodní archy. Popis ten

zachován v kronice Koínkové.

Stedem oltáe jest veee Pán.
provedená dle návrhu prof. J.

Kastnera ezbáem Zálesákem

v Praze. Po pravé stran oltáe

jest kamenné sanktuarium.

Kráejíce v levo ochozem
kulem hlavního oltáe, spatujeme tu kamenné zábradlí s monogramy
král Vladislava (\V) a Ludvíka (L) a procházíme vncem osmi kapli.

V I. kapli obraz sv. Kateiny, ve 11. sv. Blažeje, oba od Raba; ve [V.

sv. Vojtch od Brandla; v V. sv. Václav od Skety: v VI., VII. a

VIII. jsou fresky z XV. století pocházející, které mají velikou cc\M]

jak po stránce archeologické, tak i umlecké a vynikají nade všecky

posud známé podobné výtvory toho vku v celém království eském.
Fresky v kapli VI. jsou porušeny a dosud neopraveny, v kapli VII.,

jež ..Smíškovská" sluje a v VIII., jež . I lašpliskou" se nazývá, jsou

restaurovány. Opravy ty provedli P. MaLxner, A Liebscher a Sequens.

Vtšina obraz jsou výjevy biblické: ve Smíškovské kapli zobrazuje

fresko rodinu Smíškovu na modlitbách. Stará oltání archa s obrazem
..sedmi pannen pátelství Kristova" a náhrobek Daického z Heslová

zasluhuje povšimnutí.

V Kapli Hašpliské jsou krom obrazu biblických znak Kutné

Hory s nápisem .. Vival Wladislaus" a výjevy ze života a práce hor-

níku. Figurální okna ve všech kaplích jsou dary spoitelny mstské
a rzných dobrodinc.

horník ve svátením hávu
DEVOEZBA VELECHRÁ.VU SV. BARBORY Z R. 174(..
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Xa zadní stn jižní lodi jsou fresky, svdící kutnohorské min-

covn, v severní lodi náhrobník z r. 1588 a barokové fresko „Zjeveni

sv. Ignáce" od Kováe, lena ádu jezuitského. Na stn u sakristie

visi veliký obra/ Rabv .sv. Barbora", který býval ped obnovou na

hlavním oltái. Po obou stranách vchodu do sakristie jsou pvodní

HLAVNI OLTAR SV. BARBl >WY

konšelské lavice velké umlecké ceny: dmyslné vtši i miniaturní

kružby a ezby konsol. baldachýn, sesek, náplni a štít na lavicích

tch svdí o bohaté fantasii umlcov a náleží zajisté k nejkrásnjším

ukázkám gotické ornamenliky XV. vku v (echách. V sakristii jest

10 kus kostelních rouch vzácné práce a dobré jakosti, nepatrný to

zbytek bývalého pokladu kostelního.
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Ohromné zvony sv.-Baborské umístn ve vži koleje jesuitské

jsou z dílny Ptákovy. Jsou to: Michal (Smíšek) a Ludvík (poslední

král / rodu Jagelon). Krásným hlasem svým stále oslavuji pvodce
i dárce.

Naproti západnímu prelí velechrámu jest nová renesanní bu-

dova c. k. vyšších reálných škol, která byla r. 1900 slavnostn
otevena. Stavba a úprava jeji stála pul milionu korun.

KONŠELSKIi LAVICE U SV. BARBORY.

Odtud možno odboiti a po silnici Táborské vykonati as tvrt

hodiny vycházku do polí, kde/ stoji osamly kostel s V. Trojice.
Kolem kostelíka bývalá druhdy osada téhož jména a obyvateli'- její

byli horníci a hutníci, kteí tu ve'svých kavnách bydleli. Vesnice vzala

za své a jen ušlechtilá stavba krásného kostela jako svdek zašlých

dob tu stojí voln uprosted idylického hbitova. Kostel byl r. NIT
založen, stavba jeho na 60 let byla perušena, r. I488 dokonena a r.

I504 biskupem sidonským vysvcena. Pozoruhodná jest v trojlodním

tomto chrámu klenba, spoívající na I slabých sloupech: pozorovatel

žasne nad smlostí konstrukce té a nad v vpoítavostí tvrce jejího.

Rejska Prostjovského, Nemén znamenité dílo jest sanktuarium, pravá

to perla kamenického umem Dva náhrobniky, jakož i znak jeden ve
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zdi, na právo v knžišti umístný a druhý z vní na vži svdí, že

nákladníkem stavby byl Jan Smíšek z Vrchovišt, jehož rodina tu mla.
hrobku. Deska na levé stran knžišt, držená dvma horníky, svdí
o založení, podává zprávu o vysvcení a obnovení této svatyn. Nový.

ze zeleného pískovce mistrem Uzlem z Prahy tesaný oltá, byl posta-

ven r. 1898.

V údolí Vrchlice pod sv. Trojicí jsou ohromné haldy škvár, jež

jsou dkazem, že tu byly hut. ve kterých se stíbro tavilo. Xa míst
hutí stojí oblíbeny výletní hostince téhož jména. S takovýmijialdami

škvár setkáváme se ješt na rzných místech v okolí Hory.

Vrátivše se k svatyni sv. Barborské ;t jdouce podél kasáren,

•-patíme tu moderní synagogu. Na Smíškov námstí jest dm
..u havíe," vedle pak krajsky soud, památný pelíením a osvobo-

zením K. H. Borovského: naproti jest pkný barokový dm, nkdy
majetek zasloužilého vlastence I). Šttky.

Odtud pejdeme na Rejskovo námstí, kdež stoji povstná ka-

menná kašna, postavená obci r. 1495. Jest to pravidelný, dvanácti-

boky hranol, každý bok zdoben jest kružbou (oblouk tudorský s^kraby),

a prázdnými štíty erbo-

vými. Na sudých hra-

nách jsou konsoly s bal-

dachýny bez sošek, na

lichých Haly. Námstí
Rejskovo zajímavo .

jest

skupinou mšfanskych
dom na severní stran.

na nichž možno pozoro-

vati zápas slohu goti-

ckého s barokem.

W tíd 1 [usov jest

barokový c h rá m s v.

Jana Ne po mu ck é h o,

postavený mezi r. 174.'!

až 1753 stavitelem Janem
Domažlickým, nákladem
dobrodinc a obce. Na
prelí jsou sochy sv.

Vojtcha a sv. Prokopa

a dv vížky. Elegantní

vnitek vyniká úmrností
a zvláštním nžným p-
vabem své výzdoby.

Klenba jediné lodi skládá VNITEK KOSTELA SV. I ROJÍCE U HORY KUTNÉ.
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se ze tí kopulí, v nichž fresky ze života sv.

Jana od Fr. X. Balka. Stny zdobeny jsou pi-

lastry z imitovaného mramoru a štukaturou.

která prozrazuje dobrý vkus i dovednou ruku.

Velký oltání obraz „sv. Jan rozdává almužnu"

maloval Dít a byl darován velkoobchodní-

kem M. Olivou, rodákem kutnohorským. (P-
vodní obraz Balkv jest v museu). Pozoru-

hodná jest i brána ped vchodem do sakristie

s pknou kovanou míží.

Na proti chrámu sv. Jana jest bývalá
škola reál n á. postavená roku 1857, nyní

chlapecká škola. Prelí budovy obráceno

jest na námstí Komenského, kdež jest erbem

M. Daického z Heslová znaeno jeho bývalé

sídlo a deskou pamtní rodný dm Josefa
Brauna, uitele a spisovatele; naproti v ulici

Svatobarborské je rodnýdm Felixe Jeneveina.

Odtud ulicí mincrnistrovskou pejdeme do Sul-

tysovy tídy, v níž vysoko vypíná se socha
Panny Marie r. 1715 postavená na odvrá-

cení velikého moru. Jest dílem sochae Fr.

Bauguta. lena ádu Jezuitského a vyniká um-
leckým svým provedením.

V sousedství této sochy jest renesanní

il u m „u m r a m o r u" ve kterém žil Jan Šultys

/ Felsdorfu, primátor kutnohorsk\r
. Trojdílné

nové fresko zdejšího malíe Fr. Vysekala zobra-

zuje: I. kterak císaští komisai na Hrádku

vyzývají Šultyse, aby se stal katolíkem a

i ostatní obany k tomu nabádal. II. Na Vlaš-

ském Dvoe vytýká mincmistr V. Vesovec

obci neoprávnnou koupi statk kláštera Sed-

leckého, radí k jich navrácení a pemlouvá

k pestoupení na katolictví, nacož Soltys od-

povídá: .Setrváme ve víe otc svých", naež Vesovec dodává:

.Setrváš, až li zmkne lebka pod palašem." III. Šultys loui se s ro-

dinou, které více nespatil, vykrvácev na námstí Staromstském.

Odtud zajdeme na námstí sv. Václavské, v jehož horní ásti

lest Kamenný dum, nádherné to bývalé sídlo patricijské, nynjší

mstské museum. Jest to štíhlé, okolní soukromé budovy mstské pe-

vyšující staveni, mající v pízemí podloubí, z jehož pilíe krásný ty-
sténný arký vzhru se pne. Žlábky bohat profilovaného výstupku jeho

SANKTUARIUM
KOSTELA SV. TROJIl



vyplnny jsou velmi obratn tesaem lupením, jež kolem sukovitých

prut se vine. Okna jsou kamennými pruty rozlenna; na vrchu ar-

kýe jest balkon s prolamovaným zábradlím, dole reliéfy, zobrazující

horníky pi práci. Na arkýi jest v meziokní socha sv. lana s berán-

kem, v levo na rohu sv. Guty a v právo sv. Prokopa, patron to ro-

diny zakladatele Podle arkýe jest socha sv. Václava a sv. Vladislava.

Hlavní imsa prelí a trojúhelníkový štít nad ní jest dílo. jemuž

v Cechách není rovno. Ve žláhku imsy vine se po celé délce orna-

ment z lupení, mezi ním/ hrozny, beránci, jeleni, zajíci a ohai umle

KAMENNÁ KAŠNA V KUTNÉ I-IORE.

jsou vytesány. Slít zdoben jest na hranách kraby, po stranách dole

fialami a nahoe zakonen kížovou kytkou. Xa ploše štítu dole v ro-

zích jsou harcujicí rytíi v plném odni, mezi nimi znak mstský a dva

znaky hornické; nad znaky jsou ti, kamennými kíži rozlenná okna.

nad jichž nadpražím jsou kraby zdobené oblouky tudorské, ve kterých

jsou erby moravský, slezský a eský.

Xad stedním štítem jest Bohorodika s Ježíškem, nad nimi dva

andlí'' drží korunu; po stranách jsou sochy Adama a Evy. Celá lato

skupina chránna jest trojdílným baldachýnem, z jehož stední ásti

pne- se do výše rajský strom. Zakladatelem domu toho v XV. století

byl Prokop Kroupa, vážený a zámožný mštan. po nmž „Kroupov-

ským" se nazýval. Majitelé jeho asto se stídali, až konen r. 1 84'J
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koupila jej obce a zídila v nm radnici, kteráž odtud r. 1898 do re-

klamovaného Vlašského Dvora se pesthovala. Kamenný dm byl

odevzdán spolku „Vocel" pro sbírky musejní a po r. 1900 restaurován

nákladem 52.000 K. Sbírky musea kutnohorského obsahují cenné

umlecké doklady všech dob a slohu, drobn mistrné, emeslné i um-
lecké výrobky, sbírku cechovních pedmtu, modelu, historických pa-

mátek, cennou sbírku rukopis i autograf, knihovnu, sbírku map,

plán, obraz, mincí (z mincovny kutnohorské), peetí, zbraní, rouch.

nádob, hudebních nástroj, sbírku místních nerostu, hornin a zkame-

nlin, jmenovit pak pedmt hornických. Žel. že pro nedostatek

místa nemohou veškeré pedmty býti vyloženy. sbírky musejní

peuje svdomité árchaeologický sbor .Voeel". kterýž si vytkl za úel
sbírali v KutiK' Hoe a okolí písemné a umlecké památky, chrániti

je ped zkázou, snili známost o nich a tím i vtší šetrnost a lásku

k nim v lidu buditi a udržovati.

DUM KriMHlol^ [() PRIMÁTORA 5ULTYSE ZV. „U MRAMORU".



43 -

Od Kamenného domu možno odboiti ulici Prokopovou kolem

emeslnické školy ku pkn zdobené vži kostela sv. Bartolomje,

dále kolem nemocnice ke kostelu Všech Svatých, kdež rozkládá se

mstský hbitov s mnoha moderními pomníky umlecké práce.

Z Václavského namésti ulicí Podbradovou pijdeme ku evan-
gelické modlitebn, zasvcené památce „Božích bojovník";

o nco níže v levo jest Klášter Voršulinek, velkolepá to budova,

postavená mezi r. 1733— 43 J. Dienzenhoírem nákladem hrabnky

Eleonory a Maximiliany z Traulmannsdorf. Z obmyšlení'' stavby po-

staveny jsou jen 3 prelí pravidelného ptiúhelníka. Klášter je dvou-

patrová budova, jejíž nejlepší ozdobou je krásný portál s balkonem

Poschodí jsou vkusn rozlenna, hlavní ímsa ozdobena jest štíty

a sochami. Nový kostel klášterní, zasvcený Nejsvtjšímu Srdci Ježí-

šovu, byl dle návrh prof. P>. Ohmana postaven v I. 1899- 1904.

( >d kláštera za-

jdeme do ulice Vo-

celovy, kdež na do-

m . 349 jest deska

s tímto nápisem :

..Zde se narodil Jan

Erazim Vocel, e-
ský básník a tvrce

archaeologie naší."

Odtud kolem bý-

valé tvrze, Lorec
zvané (dnes pivo-

var mstsky), vy-

stavené pány here-

ckými ze Lkouše a

kolem jatek stihne-

me po tvrthodinné

chzi místo

SEDLEC, zná-

mé i daleko za hra-

nicemi našeho krá-

lovství. Velkolepý

zdejší chrám pi bý-

valém cisterciáckém

kláštee, v nmž
jest nyní umístna
továrna na tabák,

znám jest každému PORTÁL DOMU „U MRAMORU"



badateli a píteli umni, po ('echách však ješt více známa jest pamti-
hodná zdejší kostnice.

Sedlecký klášter náležel k nejslavnjším a nejbohatším eským
klášterm a požíval i výsad královských. V slavné jeho dob bylo tu

do 3()0 knží a 200 laik. Že veškeré pozemky zdejšího okolí i s tmi.

na kterých Kutná Hora, Bylany a Pitoka stojí, jim náležely, patrno

z etných spor kláštera s kutnohorskými havíi. Zakladatelem kláštera

byl eský pán Miroslav z rodu Markvartic r. I 142. Za válek husit-

ských byl klášter vyplenn a r. 1421 i chrám spálen. Po té snažili se

jednotliví panovníci klášter optn pozvednouti a bývalé statky mu
získati. Nejvtším píznivcem byl mu císa Ferdinand I. Roku 1618

stavové ešti žádali na mniších 2000 kop míšeských na vojsko, po-

nvadž jich ale dáli nemohli, byli vyhnáni a klášter pemnn v ne-

mocnici, statky jeho puk prodány Kutné Hoe za 30.000 kop míše-
ských. Koup ta byla po bitv na Bílé Hoe zrušena a statky musily

býti bez náhrady vráceny klášteru. V dob ticetileté války byl klášter

r. I645 opt vydrancován Švédy, kteí mnoho vzácností odtud odvezli.

Piinním dobrodinc se klášter opt vzmáhal. Pro vzrstající poet
eholník opat Jakub VI. r. 1

75.'! opravil a rozšíil opatství a postavil

nové konventní stavení. Tím se však klášter zadlužil, a když poslední

opat Xaver se znaným jmním a klenoty tajn prchl, zstal klášter

v nejvtším nedostatku. Roku I7i!4 z naízení císae Josefa byl pak

zrušen. Vci klášterní a chrámové, vzácné obrazy Brandlovy, varhany,

hodiny, zpovdnice a j. byly prodány za nepatrnou cenu a statky jeho

koupil kníže Svarcenberk. Bvvalý konvenl ponechal si erár a r. 18 1

2

promnil jej v dílnu na tabák.

Pudový konventu stoji nezmnny, však místo krok „bílých

bratí", tichého jich hovoru a zbožných pozdrav rozléhá se chodbami

a sínmi hukot stroj a vznáší se kotoue dusivého prachu.

V nkdejší velké klášterní síni patí na nás záhub vydané krásné

fresky, v letech 1752—1757 Superem a Willmannem malované. Zobra-

zují založení kláštera Miroslavem, trnáct pomocník a nkteré svtce
z ádu cisterciáckého. Schálralý strop, zdobený rovnž skvostnými

malbami, musil býti již ped pul stoletím odstrann. Chodby a nkteré

místnosti chovají rovnž zbytky nástnných maleb a krásné ezby:
Kristus sklánjící se s kíže k sv. Bernardu a na protjší stran k sv.

Luitgard jsou zbytkem nádherné kdysi výzdoby bývalého refektáe.

!\ budov nkdejšího konventu pipojen jest ohromný komplex skladiš

a jiných továrních budov, nad nž vyniká ptilodní chrám Na nebe
vzetí P. Marie, dosud nejvtší Lo k pvodnímu svému úelu použí-

vaný kostel eský.

Chrám ten. pvodn v krásné ranní gotice s nevídanou nádherou

zbudovanv, založen bvl as ke konci X 1 1 1, století za opata Jindicha 1 1.
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KOSTEL „BOŽÍCH BOJOVNÍK" V KUTNÉ HOE.

Z pvodního jeho vzhledu

nezachovalo se na naše

asy tém nieho. Tak.

jak se nám nyní jeví. má
podobu latinského kíže,

jehož delší rameno jest

(
>.S m a kratší píné 38 m
dlouhé. Kíž koní ocho-

zem a polovncem sedmi

kapli. Ke stavb hlavní

a píní lodi. dosahující

výše 31 '5 nu piléhá po

každé stran dvé níz-

kých poboních lodí. Bu-

dovy klášterní, o nich/

byla již zmínka, piléhají

k ramenm kíže. Tlu-

men šedý ton mohutných kvádr, z nichž jest stavba provedena.

ladní'' výpln a kružby oken. dosazené pi poslední oprav, grandiosní

rozmry, v nichž jest chrám proveden a nehledán;! prostota výzdoby

úinkují mohutným dojmem na znalce i laika.

Pod prelním oknem, nevídaných u nás rozmr jest portál,

svdící na první pohled o tom. že zde pvodn nebýval a že umístn
tu byl pi restauraci, zaátkem osmnáctého století podniknuté proti

pravidlm cisterciáckého ádu, jenž dovoloval vchod pouze na stran
konventní. Klášterní chrám býval pvodn vyhrazen pouze bohoslužb
pro leny ád; kdežto služby boží odbývány hýly pro laiky a kláš-

teru poddán*'' lidi v chrámech zvláštních, jak to bylo i v Sedlci, kde

farní chrám sv. Filipa a Jakuba stával pi nynjším zámku knížete

Schwarzenberka. Teprve v pozdních dobách uchyloval se ád od tohoto

pravidla, upraviv osadníkm vchod do klášterního chrámu z vní.
Vnitek chrámu psobí úchvatným dojmem. Nevíme, emu bychom

se mli díve obdivovati, zda smlé základní myšlénce, velkolepým

rozmrm i vzácné harmonii všech jeho ástí. Jedno sto pt velkých

oken osvtluje posvátné ty prostory. Arkády a klenby, pnoucí se nad

pti lodmi opírají se o 4 1 pilí a 30 oblých sloupu. Vnitní a vnjší

výzdoba a peklenuti provedeny byly v letech 1699 I7<)7 stavitelem

Báyerem, který neubránil se tu vítzné postupujícímu baroku a p-
vodní gotický ráz stavby valn porušil. Bohužel, že ohromná vnitní

prostora chrámová zeje prázdnotou. Pvodní nádherná výzdoba a

zaízeni chrámové rozprodány a rozkramaienv do všech kout svta
a to co se zachovalo jest jen nepatrný zbytek bohatého kdysi in-

ventáe.
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Zvláštní /minky zasluhuji krásné Brandlovy obrazy sv. patron
eských, Krista na kíži sklánjícího se k sv. Luitgard a sv. Juliany

v kaplích ochozu, pak v jižním rameni píní lodi dvojitý oltá se sta

robylou soškou P. Marie, jako/ i nkteré paramenty ze XVII. století.

Nejvtším pokladem chrámovým jest však obrovská gotická

monstrance Stíbrná. Originelni stihlé její tvary a vzácná jich harmonie
a bohatií výzdoba, jest sama o sob gotickým chrámem v malém s et-
nými sloupky, oblouky, fialami a rznými atributy gotického slohu

a jeví se co jednotné a ucelené dílo, pravý skvost stedovkého umni
zlatnického. Y Cechách, ba i v cizin, nemáme podobného umleckého
díla. Až do i". 1702 byla monstrance zazdna v prelní chrámové
zdi. Jmenovaného roku stelil pohodný po vrabcích, se zdi opadaly kusy

malty a omítky a na odhalených takto místech prozradil tpyt stíbra

vzácný skvost. / radosti a vdnosti vykázal opat pohodnému roní

plat. Tak odkryla byla náhodou tato monstrance jako v polovin mi-

nulého století blesk odhalil zajímavý zazdný románský portál kostelíka

v Hrusicích.

Od velechrámu dostaneme se vedle prostory, kterou/ kdysi po-

krýval zmínný ji/ farní kostel sv. Filipa a Jakuba a podle bývalé

prelatury, ve které nacházejí se úadovny knížete Schwarzenberka
k památné

KOSTNICI. Pi m rozkládal se rozsáhlý, nyní

hbitov, zvlášt v dob pedhusitské daleko široko vyl

bylo i u jiných hbilox pi klá-

šterech rádu cisterciáckého,

jich/ zem promísena prý byla

hlínou ze svaté zem, tak i

o hbitov sedleckém vili

lidé, že tla spravedlivých zde

pochovaných lidi ve '24 hodi-

nách zpráchnivjí. lihnu ze

svaté zem s hory Kalvárie

nasypal tu opat Jindich II.

a proto z nejvtší dálky pi-

vážena sem mrtvá tla, by sí-

dle slov písma lak záhy v

prach a popel obrátila. Za vel-

kého moru r. 1318 pochováno
tu pes 30.000 lidí. Týž opat

postavil tu dvojí chrám. Vrchní

chrám všech svatých spoívá
na spodní, památce dušiek

valn
lášem

zmenšeny

lak tomu

Ml V. KLÁŠTER SEDLECKÝ



posvcené a v kostnici upravené svatyni. 1'ri zkáze kláštera r. I4.il

poboena byla i tato charakteristická stavba a byla teprve roku 1661

opatem Hilgerem opravena.

Než sestoupíme po schodech do kostnice, povšimneme si mra-

morové desky, zasazené na památku buditele a spisovatele eského,
knze J. M. Rautenkranze. který zde tak jako i zasloužilý vlastenec

Devoty psobil.

Posvátnou báze a hrzu budí pobyt v této neobyejné svatyni.

Tisíce pelivé srovnaných lebek l neklen'' se stopami hlubokých ran)

CIIIÍAM P. MARIE V SEDLCI.

a hnát tvoi tu fantastickou výzdobu rozsáhlého sklepeni. tyi velké

korunou zakonené pyramidy, rznotvárné guilandy, jehlance, svícny,

vázy, kalichy, monstrance, neobyejn dvtipn z kostí sestavený

švaícenberský znak, rovnž tak velký lustr pipomínají nám marnost

vezdejších vcí. Dle povsti srovnal kosti ty slepý cisterciák. V po-

zdjších dobách rozházené kosti a z nich sestavené, však porušené

ozdoby pivedeny opt v soulad v druhé polovici minulého století.

Na lípách, které krášlily památný hbitov, zvšeli prý Husité

mnichy, jichž se pi pepadení kláštera zmocnili. Listy na stromech

tch vyrostlé mly pak od té doby podobu mnišských kápi a z jich

paez vznikly prý i lípy pamatující naši generaci.

I 'o návštv kostnice vystoupíme po dvojitých schodech do menší

kaple všech svatých. Dv vížky v její ele, s jakými se setkáváme
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místy ve Francii, jsou u nás vzácným zjevem. Bývaly tak zaízeny,

aby se na nich, jak to bylo v dávných stoletích zvykem, mohly páliti

svtla na pamf zemelých. Jest to opt dkazem, že naši pedkové
nehledali svých vzor výhradn v Nmecku, jak to nmetí „badatelé"

bez ostychu stále tvrdí, ale že v umní dostalo se jim nejprve podntu

z Byzance a pozdji ze zemí románských.

I tento hoejší chrámek byl obnoven zevn i uvnit. Obrazy na

jeho stnách rozvšené pipisují se Brandlovi, byly však bohužel pi

oprav nejapnou rukou zkaženy.

Ped hbitovem jest krásná socha sv. Jana od Bauguta, vynika-

jícího sochae kutnohorského XVII. vku, s krásnými reliéfy, prove-

denými v bílém mramoru.

Pl hodiny severn od Kutné Hory na úpatí Suková a Kakov-
skvch vrch jest královské stíbrohorni msto

KANK, které za naší doby jest jen stínem bývalého msta.

Založení Kaku souvisí s otevením dolu na stíbro v tchto

místech as v polovin XIII. stol. Z poátku usazovali se zde horníci a

hutníci a pozdji i jiní emeslnici. Osada byla nejprve pedmstím
Kutné Hory, ale rozkvtem hornictví vzrostla tak, že Ferdinand II. po-

výšil ji na msto, ud-
liv ji svobody a práva,

jakých požívala soused

ní Kutná Hora a pod-

ídil ji nejvyššímu minc-

mistrovi. Roku \1'>'A na-

dán byl Kank vlastním

magistrátem. < tkolo ro-

ku 1500 vystaven tu byl

nový chrám sv. Vav-

ince, v nmž pisluho-

vali do roku 1624 du-

chovní strany pod oboji.

Pozdji stal se kostelem

filiálním. Roku \1>>2 do-

sazen zde administrátor

a r. 1804 stal se koste-

lem farním. Starobylý

chrám tento zdobí ti

výtená díla Rejskova:

Kazatelna s nápisem:

„Rejsek me fecit" (Rej-

sek mne udlal); poprsí VNITEK SEDLECKÉHO CHRÁMU
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kazatelny zdobeno jest znameními ty evangelist a na zevní stran

schodišt vytesán jest sv. Vavinec na rošti pikovaný. Druhé dílo jest

sanktuarium podobn sv. Trojickému a tetí obtnice. Klenba stední

lodi i knžišt píjemn psobí, ale dojem ten jest naprosto pokažen

poloviními oblouky v klenb obou postranních lodí. Hlavní oltá jest

dílo nov (1890).

Nynjší Kank ítá I70 dom s I244 obyvateli. Valná ást oby-

vatelstva nalézá obživu v Sedlecké továrn na tabák. Nízké domky
osady, rozbhlé po strá-

ni, krí se mezi obrov-

skými haldami perku.

Haldy ty na západní

stran tvoí takka pi-

rozené bašty osady.

Jich zalesnní setkává

se s úpchem : o vodu

v dob sucha bývá tu

citelná nouze, a staré

hluboké šachty jsou ve-

sms zatopeny.

Nad Kankem vypí-

nají se Vrchy Kakov-
ské (352 m). kteréž pod

jménem „Háj" jsou ob-

líbeným výletním mí-

stem a majetkem Kul-

nohoan. Vysoká mo-

hyla na temeni, nasy-

paná na rozkaz dívj-
šího majitele hrabte

Rud. Chotka zachovává

památku božích bojovník, vmetených do šachet Martinských v bou-

ích husitských. Vrchy Kakovské jsou památný též mistrným vále-

ným výkonem Jana Zižky, který obklíen tu v prosinci r. I42I zcela

vojskem Zikmundovým, štastn prosekal se ke Kolínu. S Vrch Ka-
kovských lze /a jasného i\nr /iti íp, Milešovku. Ještd, Bezdz,

Snžku, velikou ást Polabí a ceh' Podvysocko.

Chtjíce seznati severní ást okresu, zajdeme ze. Sedlce po erárni

silnici ke stanici sev.-záp. dráhy a minuvše ji. octneme se v staroby-

lém Malin. V nejstarší dx)b pipomíná se zde hrad, ležící na zem-

ské stezce. K'. 1 101 postavil se tu kníže Boivoj nmeckým vojskm na

odpor. Ve XII. stol. kutalo se i na pozemcích Malínských: ve válkách

husitských a v pozdjších dobách sdílel Malin osudy kláštera Sedlce-

^*



kého, v jehož držení té doby byl. Pi djinách chrámu sv. Barborského

teme o sporech, které mli havíi s Malínskými, chtjíce se vyfaiti,

patilat Hora tehdáž farou k Malinu. Ve sporech tch byl osudným
Malinu rok 1412., kdy havíi pro „lusky" celý Malin vypálili. (Pole Ser-

vanov). Starý románský' kostel sv. Jana K. (dnes skladišt hasiského
náiní) jest dkazem, že osada tato jest prastarého pvodu. Opodál
druhého kostela sv. Štpána jest zajímavá devná zvonice,
v niž jsou zvony /. dílny Ptákovy, lité r. 1489 a I50Ó. Malin jest pro-

slulým i za hranicemi svou zeleninou, zvlášt pak výteným kenem.

SEDLECKÝ CHRÁM VSE( il SVATÝCH S KOSTNICI.
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Za Malínem pejdeme po plhodinné cest silnicí po most potok

Vrchlici a pak Klejnarku, pi jichž stoku leží msto Nové Dvo}-.
Jest tu hospodáský a lesní úad, cukrovar a pivovar, mlýn, cihelna

a dvr hr. Chotka. Z památné budovy bývalého dominikánského klá-

štera jest nvní škola a fara, s nimiž souvisí kostel sv. Anny, jenž od

zrušení kláštera (1784) stal se farním. Kostel tento ve slohu barokovém

r. 1696 zbudovanj' byl pohebním místem hrabat Vžník.
Krom tohoto kostela jest tu ješt kaple sv. Martina, kteráž jest

spojena chodbou se zámkem. R. 1910 zasazena tu pamtní deska dru.

Josefu Šíchovi. lékai a lidumilu, který zde psobil a velkolepým svým
odkazem eské akademii trvalou památku po sob zanechal. Ve stol.

XIII. byl na míst Nových Dvor les Bor, kterýž klášterníci sedletí

vynvýtili a ku své poteb dvr, zvaný „Nový" založili. Kolem dvora

povstala vesnika, kteráž patila cisterciákm až do válek husitských,

kdy dvr vypálen. Pozdji byl vrácen klášteru, pak odprodán a ko-

nen r. 1593 spojen s vesnicemi: sv. Kateinou, sv. Jakubem, sv. Mi-

kulášem. Záboí, Církvicí, Morašicemi, Lišicemi a Kobylnicemi v jedno

panství, jehož majitel Kašpar Melichar ze Žerotína vystavl si tu tvrz.

SEDLECKÁ KOSTNICE S HLAVNÍM OLTÁEM.
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Po bitv Blohorské vystídalo se tu nkolik majitel, z nichž velkých

zásluh o rozkvt osady získal si rod hrabat z Vžník, za nichž k Nov.

Dvorm pipojeny Tebesice, Radvanice a Hetlín, vystavn tu nynjší
zámek a zpustlá obec osazena emeslníky a povýšena na msto. R. 1764

koupila Nové Dvory rodina hrabat Chotk z Chotkova a Vojnína.

Hrabala Chotkové, zvlášt Jan Rudolf Chotek zvelebili panství zna-

menitou mrou. Poslednjší postavil r. I822 v oblíbeném tehdáž pseu-

doklassickém slohu rozsáhlý zámek lva inu*) a kolkolem zaídil

park. jehož „šeíkový1 háj" v dob kvtu vábí k sob celé šíré okolí.

STEDNÍ C \s| KOSTNICE.

*) Jméno sousedního hostince „Husa* nsto nesprávné vztahováno bývá k zámku.



Ve vzdálenosti 5 km od Kainy za sv. Kateinou, vesnicí s ko-

stelíkem založení této svtice jest osada Zabo, ležící poblíž vtoku

Doubravky do Labe. Zdejší farní kostel jest jedna z nejvzácnjších

románských staveb v král. eském a skvostný, bohužel valn již po-

škozen}' jeho portál jest vynikající umlecké dílo, jakých jest v stední

Evrop poskrovnu.

Tento chrám sv. Prokopu zasvcen)', jehož tvrci byli nesporn

mniši kláštera Sázavského jest pravé unicum, nevídaná to v naší vlasti

a v sousedních zemích centrální stavba, z které se na naše doby

vlastn jen zbytky zachovaly, tak že její pvodní podobu s námahou

si lze pedstaviti. Bylvt to vlastn dva na sob postavené kostely, jež

spolu pvodn velikým otvorem souvisely, tak že zbožný lid v jednom

kostele shromáždný mohl vidti co se v druhém dje a odbývati tak

svou pobožnost. Vzor k této stavb spatil as nkterý ze Sázavských

mnich na své pouti do svaté zem v polovici XII. století. Portálem

Záboského chrámu dosáhl románský sloh u nás vrchole dokonalosti,

jeho krása a jemnost ornamentálních i figurálních ozdob umožnna
byla podajností materiálu — opuky Petínské. Vysplé umní a bujná

POSTRANNÍ (Asi KOSTNIC]': Sis ŠVARCENBERSKYM ZNAKEM.
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fantasie pojí se tu ve vzácném souladu a vytvoily tu dílo. jež nám
cizina závidí a jehož si vážiti neumíme. Popis památky této zabral

by mnoho místa a zstal by kusým, nechf se o její kráse každý sám
pesvdí.

Zabo jest rodištm dra J<»s. Síchy.

Pl hodiny na západ od Kutné Hory pi silnici ernokostelecké

jest vesnice P í t o k a neb P í t o k y. Bývala statkem, jehož majitelem

bvl Bruno, biskup Oloraúcký, pozdji klášter Sedlecký i nkteí hornicí

PED SEDLECKOU KOSTNICI.

kutnohorští. R. 1501 koupil statek Václ. Materna z Kvtnice, v jehož rod
zstal až do r. 1622. kdy koupil jej Ladislav Hrobický z Hrobic,
jemuž byl pro úastenství ve vzpoue od král. komíny zabrán a pro-

dán r. 1623 Kunhut z Kunovic. R. 1620 získal jej Albrecht Liebštein-

•sky z Kolovrat a r. 1631 prodal jezuitm v K. Hoi-. |'o zrušeni ádu
pipadl s Keseticemi studijnímu fondu a byl pozdji rozparcelován.

Statek . 15 (zv. dkansky), bývaly majetek arcidkanství kutnohor-

ského byl r. 1797 prodán. Pi stavení statku tohoto zachována jest vž
pvodní tvrze.

Dva km odtud na západ leží vesnice M i s k o v i c e na úpatí vrchu

Vysoké (470 m). Vrch tento památný jest bojem eských knížat



Vladislava a Kunráda r. 1142; na samém vrcholu, pod zíceninami

malého kláštera jest kaple, r. 1697 založená hrabtem Sporkem. Pekrásná
vyhlídka tém na cel\r okres, dále pak na rovinu áslavskou a?

k Horám Železn5rm. Dle Vysoké nazývá se zdejší okres „Podvysockem".

(List hájící zájmy jeho obyvatelstva „Podvysocké Listy"), Na západ-

ním svahu Vysoké jest vesnice téhož jména s kostelíkem; románská

jeho sakristie byla pvodn kaplí a náleží tudíž mezi nejstarší stavby

na okrese

Od Vysoké 4 km západn vzdálena jest osada Doben. Fil.

kostel zdejší sv. Václava, býval ve XIV. stol. farním. Nkdejší tvrz

byla rodn5rm sídlem vladyk z Dobené, pozdji Vodradských z Hru-

šová. Ve hrobkách kostela odpoívá mnoho len tchto rodin, emuž
nasvduje 14 dobe zachovaných mramorových náhrobk, umístných
jednak kolem kostela, jednak v pedsíni.

Na vži jsou zvony

Ptákovy, ulité v Kutné

Hoe ku poct sv. Václa-

va, ddice zem eské.

Pokraujíce v cest své

na západ, dojdeme za pl
hodiny osady Solopisk,
kde jest kostel sv. Barto-

lomje z r. 1750. Bývalá

tvrz zdejší byla kolébkou

Mírku ze Solopisk. Na am-
fibolové .Skalce" jest ve

svoru nalezišt granát a

jiných nerost.

Severovýchodn od

Solopisk za Malen o Ni-

em i pi silnici Cernoko-

stelecké jest m ste k o

S u kdol s farním a pout-

niekým kostelem sv. Mar-

kéty z r. I74o. Nad m-
stekem li silnice vyniká

nad svým okolím veliký

špýchar. náležející se dvo-

rem a zámkem k panství

malešovskemu. Sukdol byl

sídlem vladycké rodiny

REJSKOVA KAZATELNA NA KAKU. Ilrabann z Perubenie a
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KANKOVSKE HALDY.

Popel z Vesce; od r. 1571 sídlil na zdejší tvrzi Jiík Vodradský z Hru
sova, od roku I738 pak Václav Neumann z Puchholce. V Sukdole byl
jeden z prvních cukrovar, který zašel; jeho editelem byl l\ Beneš,
c. k. konservátor kraje [Pražského a áslavského. Na poli „Stram-
pouchu" vykopány kamenné mlaty a dláta.

Chtjíce poznati jižní ást okresu kutnohorského, zvolíme bud
silnici táborskou aneb traf

dráhy Kutná Hora— Zru,
v kterém/ smru nejprve

stihneme Poliany. Obec
tato byla založena již

dávno p\r(\ válkami husit-

skými a jmenuje se éasto

V djinách tohoto kraje.

Za Poliany jest ve

vzdálenosti 3 km stanice

M a Iešo v. Památné toto

msteko jest hlavním

místem panství, náležejí-

cího rodin pánu z Dal-

berk. Stará vž u zámku,
nynjší to špýchar, jest

zbytkem bývalého hradu.

V Malešov je lil. kostel

sv. Václava s obrazem na

hlavním oltái od Brandla.

založení msteka vy-

práví povst, že tu ve XIII.

stol. dal horník Maleš po-

staviti 7 chatrí pro uhlíe. PAMÁTNÍK BOŽÍCH BOJOVNÍK NAD KANKEM.
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3ANA

kteí pálili ve vkovi-

tých lesích zdejších uhlí,

jež piváželi do Hory.

Les ubývalo, ale osa-

da, kteráž podle horníka

Maleše Malešovem na-

zvána byla, rostla tak,

že již r. 1375 povýšena

byla na msteko. Roku
1424 porazil Zižka zá-

padn od hradu Male-

šova Pražany, spojené

s Jednotou pražskou.

Celá ada šlechtických

rod vystídala se v dr-

žení panství, jehož na-

byli r. 1809 nynjší ma-

jitelé odkazem. £
K Malešovu náleží tiché klimatické lázn Roztž s poutnikou

kaplikou P. Marie pod lipami. Jest to pvabné lesní zátiší a ode dávna

oblíbené výletní místo nejen Rutnohoan, ale i celého širého okolí.

Již J. R. Ty] ve svém spise „Pomnnky z Rozleze" a pozdji Václav

Vlek ve „Zlatu v ohni" vzpomínají rajského tohoto zakoulí. Od huní

na jih lipovým stromoadím okolo panského dvora a vesnicí Roztží

dospjeme k „Roztžskému zámku", který tu slojí na vrcholku a po-

skytuje krásný rozhled nejen do romantického okolí, ale i do šírého

kraje. Zámek byl v r. 1 909—11 velkým nákladem pestavn a znan
rozšíen. Pod zámkem jest vábné údolí potoka Svadlenky.

Od Malešovu 3 km východn leží osada Kes etice, naleževší

prvotn klášteru sedleckému; v XV. století drželi je Trkové z Lípy.

Koku I564 Jiík Háša z Djezda postavil tu tvrz, jež pozdji pestavna

STARÁ ZVONICE S KOSTELEM SV. SI

V MALIN.

ZÁMEK KACINA.
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v zámeek, který valné zmnn dosud stoji. Roku 1591 patily Kese-
tice primátorovi kutnohorskému Kozlovi z Ryznthalu, kterýž panství

o nkolik dvor rozšíil a obci kutnohorské prodal. Po bitv blo-

horské byly Kesetice s ostatními statky obci zabaveny a kutnohor-

ským jezuitm darován}'. Po zrušení ádu pipadly zems. stud. fondu,

který je r. 1824 prodal Frant. Svobodovi; ddictvím pipadly rodin

p. ze Scháffer, kteí v sousedním Oumonín obývají pkný zámek,

postavený na míst bývalé tvrze.

Z Malešova P/2 km jest zastávka Byka, odkudž jest nejkratší

cesta osadou Týništ na památný Sión. Zdejšího zboží /mocnil se

as r. 1420 známý horlivý táboila Rohá / Dube. který byl odprcem a

osobním nepítelem krále

Sigmunda. Když ani po

bitv u Lipan nechtl Sig-

munda králem uznati, vy-

trhlo císaské vojsko proti

Roháovi, který se v tvr-

dém hrad Sion uzavel

a dlouho vzdoroval, až

r. 1437 byl hrad steen.

Rohá, knz Martin Pro

stedek i statení obránci

hradu byli jati a v Praze

odpraveni. Hrad byl spá-

len a se zemí srovnán.

tak že dnes jen lesem za-

rostle stopy píkop a val
jsou patiny. Pod Siónem
jest pekrásné údolíko,

kousek horské krajiny,

kterou se balvanitým ko-

rytem Vrchlice jako hor-

ská bystina prodírá. Na
pravém behu opodál hra-

dišt zíme strá, pokrytou

rozpadlou rulou, která tu

takka „kamenné moe"
tvoí. Naproti hradištj stoji

nade mlýnem kostelíek

Siónský s pvodní vži
z roku 1402. Poblíž koste-

líka o samot stojícího

jest ves Chlistovice. PORTÁL KOSTELA V ZÁBOÍ.
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M ALE Š O V.

Ze Siona lze údolím potoka Vrchlice dosíci železniní zastávky

„Bahno", kteráž se nachází ve vesnice „Bahýnku". Z Bahýnka

pijedeme za nkolik minut do stanice ..('Vrvené Janovice-CerninV.

Msteko ervené Jan o vice, velmi stará to osada. 3 km východn

od stanice s novým románským kostelem sv. Martina bylo sídlem

panství, jež jest majetkem msta Kutn Hory od r. 1725. >V pifaené

osad Petrovicích jest lil. kostel sv. Václava z r. 1819; starý chrám

ve XI V. stol. byl již farním. Zde sídlili vladykové Petrovští a Hosta-

ovští z Petrovic.

Od Cernin stoupá dráha

až na vodní pedl nad Sti-

p o k l a s y . odkudž dosti

prudkým spádem sbíhá do

nádraží Zbraslavického.

Msto Zbraslavi ce
leží na úboi vrchu Poupilu;

má I65 dom. I20.5 oby-

vatel ; velkostatek se zám-
kem, zbudovaným na míst
bývalé tvrze náleží rodin

Schebkov. Kdy a kým Zbra-

slavice byly založeny, ne-

známo. Ke konci XV. století

uvádjí se jako trhová ves,

kterou na pímluvu Jana

Svatby /. Otradovic král Vla-

dislav II. na msteko po-

výšil, jež se roku I853 stalo

mstem. Erb msta jest v er-TVRZ MALEŠOVSKA,



ZÁMEK OUMONIN U KRESETIC.

veném poli erné orlí kidlo. tvrt hodiny na jihovýchod jest oblíbené

výletní misto Chotomice ili Panava, ukryté v údolí potoka

Hodkovského, po jeho/ toku možno nastoupiti píjemnou cestu údolím,

zalesnénvmi stránmi sevenvm až iln Zme.

KOSTEL NA SIÓNE T GHLISTOVIC.
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ZBRASLAVÍCH.

KO i l SV. JAKUBA VE SV. JAKUBI

Sledujíce na východ

od Kutné Hory traf seve-

rozápadní dráhy sm-
rem k áslavi, stíhnem

záhy zastávku Církvice.

Osada téhož jména na

Klejnarce položená má
kostel sv. Vavince, kte-

rý, a již roku 1384 jako

farní se pipomíná, z p-
vodní své podoby té-m nieho nezachoval,

jestií úpln pestavn.

Od neznámého mistra

jest tu v kapli obraz

Matky Boží a krásná

barokní míž. Zvony i

ktitelnice jsou ze XVI.

století. V Církvici byl

faráem buditel a hor-

livý pstitel eské lite-

ratury, zvlášt paeda-

gogické a prostoná-

rodní, Jan Javornický

I 1785- 1847.) Od Círk-

vice as '

, km na sever

jest osada

SVATÝ JAKUB,
památná svým román-

ským kostelem, jenž
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patí mezi nejstarší ko-

stely v král. eském.
Postaven byl roku 1 165,

jak autentika roku 1846

pi restauraci nalezená

svdí od zbožné Maí a

syn Slavibora a Pavla.

Nevelký tento chrám

jest o jedné, 9 m dlouhé

a 6 m široké lodi, s níž

souvisí absida, malbami

P. Maixnera zdobená.

Empora na západní stra-

n spoívá na dvou pk-
ných sloupcích. Vž,
rovnž na západní stra-

n má na všech tyech
stranách ve dvou pat-

rech románská, po tech

sdružená okénka. Nad
vchodem do chrámu

tympanon se Spasite-

lem a dvma andly.

krásná to sochaská

práce velké umlecké
ceny. Po obou stranách

zdobily portál sochy sv.

Petra a Pavla, z nichž

se málo zachovalo. Zvony jsou z dílny Ptákovy z let I504 a 1515;

v absid jest vyezávaný oltá. Ve zdi jest zasazeno nkolik náhrobriík

rodiny Mladjovských z Mladjovic a Švihovských a setkáváme se tu

i s erby Vžník a Zerotín; z vni pi vži jest krásný náhrobek

z kararského mramoru Kateiny de Y Areo. Však nejvzácnjší a jedinou

svého druhu památkou kostela jest zevnjší plastická výzdoba na jižní

stran lodi. Jsou to reliéfy, umístné v sedmi polích, utvoených ze

zevní plochy stny umístnými v ní polosloupky. Nad popsaným již

portálem zíme v hoejších, takto povstalých arkádách opt Spasitele

v celé postav. Tvá jeho jest vousem obrostlá, kdežto v tympanonu

vous nemá; pravici žehná kleícímu jinochu po levé jeho stran a

málo již znatelné ženské postav kleící na pravici. Zdá se to býti

zakladatelka Maí a jeden z její syn. Na právo od tohoto pole vidíme

biskupa v úplném obadním rouše s berlou a knihou, k prsou ni pi-

tisknutou. Jest to as biskup Daniel, jenž kostel vysvtil. V levo, v poli

JIŽNÍ ÁSÍ KOSTELA SV. JAKUBSKÉHO
S APSIDOU.



páétm zobrazen jest bojovník s karakteristickou výzbrojí, vzácná to

ukázka z doby, ze které se nám podobných památek málo zachovalo,

a které si co dokladu kroje a vyzbrojení tehdejšího vku ani dosti vá-

žiti nemžeme. V posledním poli zíme postavu opata, jenž odn jako

biskup, má však hlavu nepokrytou a lze se domnívati, že zvnn tu

opat kláštera sázavského, jehož vliv a umlecké poslání se tu jako

v kostele záboském uplatnily.

Na tehdejší dobu nebývalá a nádherná tato zevní výzdoba odráží

se až nápadn od pomrn chudé vnitní výzdoby a jest nedocenným
dosud dokladem vysplého vkusu tehdejší doby. Vzácná tato památka,

z Kutné Hory a z opané strany ze Zrue tak snadno pístupná mla
bv se tšiti vtší pozornosti, než jaké se jí dosud dostalo.

Vrátivše se ze Sv. Jakuba do Církvice kolem dvoru „Ne te by"

a Vrabcova mlýna, pijdeme do vesnice Tebešic, jež b\rvala zvlášt-

ním statkem, pativšim Vžníkm; nynjší dvr patí k panství novo-

dvorskému. Stávala tu pravká osada, nasvdujíí tomu starožitné

nálezy, chovaní'' v museu áslavském. Zcela blízko u Tebešic pi trati

železniní jest skupina stavení, nkdejší ves Lochy, pi potoku Klej-

narce. Na rulovém ostrohu skalním nade mlýnem stojí gotický kostelík

sv. Bonifáce, který je zajímavý svým pvodem, stavbou i djinami.

V kronice Hájkové pi roku 803 teme, že lech áslav rozkázal synm
svým, aby jej pohbili v Loších. Komu Lochy té doby náležely, nelze

zjistiti, víme jen, že áslavští a pozdji kutnohorští mštnínové a rzní

rodové se tu asto stídali. Za Vžník spojeny Lochy s Tebešicemi

a v tomto spojení byly roku 1704 pipojeny koupí k panství novodvor-

skému. Kostel jest asi ze XIII. století, z pechodní doby románsko-

gotické; vzdor své prostot a jednoduchosti upoutá mile a potší

každého ctitele našich památek. Chrám ten utrpl za staletí velice,

zejména za boulivých dob husitských a ve válce 30tileté, kdy spustí

na dobro. Roku 140.'! padl tu známy eský pán. autor „Nové Rady"

Smil Flaška z Pardubic v boji proti horníkm. Roku 1421 bylo mnoho
Táborit v Loších zrádn jato a upáleno.

Ro bitv na Bílé Hoe, když tudy táhl hrab Buquoy na Moravu,

zpustošila jeho vojska krajinu zdejší s kostelíkem. Roku 1073 armáda

švédská optn jej vydrancovala. Za Marie Terezie roku 1741 toto

území opt vypáleno a ujamený i ochuzený lid hynul v duševní i

hmotné bíd. Teprve doba probuzení pinesla záchranu i památnému

kostelíku. editel kutnohorské reálky Jií Zach. který si o zachování

kutnohorských památek nemalých zásluh získal, upozornil patrona na

zubožený památný kostel a týž dal jej roku 1871 opraviti.

Vyerpavše tímto popis okresu Kutnohorského, upozornili jsme

strun na všechny jeho památky. Važme si jich co svdk slavné

minulosti.

AAA



KLIMENT CERMAK:

ÁSLAVSKO.

^^eznámivše se s okresem kutnohorským a jeho djinami, uchýlíme^ se na své pouti nejprve do sousedního okresu áslavského, jehož

pedni místo áslava vzdáleno jest od nejkrajnjšího východního bodu

na Kutnohorsku pouhé 2 km.

Vstupujeme do kraje, jehož djiny jsou rovnž tak bohatý vý-

znamnými událostmi jako území, ovládané mocnými kdys horníky a

nák klníky.

áslavsko osazeno bylo velmi záhy a jest proto mnohem bohatší

na prahistorické památky než Kutnohorsko, kteréž v djinách zaíná

nabývati trvalého významu teprve se vzrstem stíbronosnýeh hor,

kdežto áslava, pipomínaná již v dobách nejstarších jakožto sídlo župy

a dkanátu, k nmuž patila i znaná ást nynjšího Kutnohorska,

mla nepopiratelný vliv na vývin djinných události a duševního života

v sousední krajin.

Odlesk slávy a bohatství, jímž slynul mocný rod pán z Ronova,

usedlých na pyšni'' Lichnici, dopadal i na žírný zdejší kraj, jehož znaný
díl patil ke zboží tohoto pedního eského rodu, jenž po neblahém

zvyku tehdejší šlechty psal se po nmeku z Lichtenburka.

Neprozíravostí a nemístnou štdrostí eských král a pedních

rod zakotvil se tu mocn ád nmeckých rytí, zavitych to nepátel

všeho eského a slovanského, lito nejen že ze své komendy v Dro-

bovicích ovládali vtšinu zdejší pudy. ale vykonávali tu i nadvládu

duševní nad porobeným lidem eským. Vládnouce rozsáhlými statky.

byli podacími pány mnoha kostel od Nmeckého Brodu až po Kolín

a áslavu, takže pomocí dosazených jimi knží i duchovních správc
ujamovali i duše esk\>ch vících, udržujíce je tak v dvojí porob.
Rozpínavosti jejich položil první hráze král Václav IV., pobrav jim

etné statky a obmeziv jich pravomoc. Dík husitským válkám, jež jich

vládu navždy zlomily, uinn byl konec germanisaci této krajiny. Za-
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kroila tu prozetelnost. — Bojovný lid geniálního slepého vdce,
který dle podání již r. 1410 zápasil v adách bratrského národa pol-

ského proti zpupné družin nmeckých rytí v krvav bitv u Grun-
vnldu. obsadiv v roce 1421 povstnou komendu, vyvrátil tak z koene
panství tohoto ádu a zbavil cel}'r kraj dusiv tíhy, jež nad ním pó
dlouhou dobu spoívala.

Zvláštní shodou okolností uloženy pozdji smrtelné pozstatky
Žižkovy v památném kostele áslavském, jenž byl až do osudného
roku 1421 pod patronátem marienburkských kižák.

Byly tu uloženy k poslednímu odpoinku, jehož mu však nezkro-

cená záší nepátel a k šílenství až stupovaný fanatismus nedopály.

Píbhy a události z dávných tchto dob vrhají i na pítomnost
svoje stíny a nedávným nálezem kosti, jež považovány jsou za ostatky

Žižkovy, octla se starobylá svatyn áslavská v popedí rozprav se

všemi, pi takových píležitostech dostavujícími se dsledky.

Avšak nejen djiny, ale i píroda utvoily pevné pouto, jímž sou-

visí áslavsko úzce s Kutnohorskem.

Hlavní horské pásmo áslavského okresu Železn hory.
sahají výbžky svými až za Kutnou Horu a pecházejí tu povlovn
v nížinu, která ve svém pokraování splývá v jedno se žírnou rovinou

zdejší. Reka Doubravka a potoky Brslenka a Klejnarka, jež

áslavskou rovinu svlažují a dosud neregulovány požehnání i záhubu
sirým krajem šíí, nesou své vody smrem severozápadním do okresu

kutnohorského a vlévají se tu do Labe, které pi jich ústi tvoí se-

verní jeho hranici.

Železné hory, pirozený to stupe z Chrudimská do áslavská,
táhnou se od Krucemburka stále smrem severozápadním, koníce
rovnž blíže Záboe proti Labské Týnici rulovým prahem. Železné

Hory. ve svém vnitru prahorní, s nkterými rozrušenými žulovými

nakupeninami u Z d e c h o v i c. na V 1 í s k á 1 e nad B i I v m Po d o I í m
a pak nejvýše (602 //;) na Buin u Vápeného Podola dmou se

jednostran, sklánjíce se více k Cáslavsku v rovinu a mají málo pi-

rozených pechod do Chrudimská; nejpohodlnjším ješt pechodem
jest obšírná serpentina nad Podboany (37 l

> ///). Dále vystupuje již

lesnaté pásmo na Krkaku nad Chvalovicí (566 ni), jsouc dvakráte

petrženo pnnými, sopenou innosti povstalými hlubokými roklemi:

Lov ti nskou a Peklem - Mezihoím pi obou bocích vetché

Lichnice, jež se tyi na porfyrovitém kželi.

Ješt pak více na východ pechází horstvo v náhorní rovinu,

k jejímuž severovýchodnímu, nízkému úpatí pimykají se silurské

erné bidlice u Míová, devonský a silurský vápenec kol Pra-

chovic a Podola ; v rozsuté, balvanité krajince kol SéeaZdárce
jest ješt malý ostrvek erveného permu u Kras ková.
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Za Peklem sloupá opt horstvo píke ke Kakuvským vrchm
a pokrauje tímto smérem až ke Stude ne i, dostupujíc na Chot-
bosku na Spálav výše až 666 m.

Za to úpatí áslavského okresu svažuje se hluboko k úrodnému

podhoí od Podhoan až k roztomilé Bestvin na Chotbosku. Zde

pikládá se k horám vrstevnatá, dosti tvrdá opuka, jež tvoí širokou
mez od Zaían. Starkoe. Závrate e, Ronova, ke Rubi-

kovým Dubm až ke Studen ci.

Rval Doubravky ve svoru, granulitu a pak i ve vyvelých útesech

táhne se stále k severo-západu i kolem Yrd a Zbyslav tvoíc

úrodnou kotlinu, pohíchu však asto Doubravkou zaplavovanou. Všude
od Žlebú na áslavu a ke Kutné Hoe silná vrstva žlutky tvoí vý-

bornou spodinu úrodných polí.

Bystina Rlejnarka i áslavská Brslenka pramení na výšin
habrské a dlouho tekou skalními behy rulovými a svorovými, u á-
slav pak eištm, v starších náplavech vyhlodaným. Na jihu stojí

lesnatá, žulová nakupenina Tiši Skály (392 m) jako pední stráž

pahorkatiny pi Malé i Velké Sázav na Habrsku a Ledesku.

Obzor áslavský jest tudíž vnen lesnatou pahorkatinou a z ro-

viny možno jízdou po severozápadní dráze neb místní drahou Zavra-

teckou záhy dosici pohorského lesnatého kraje, kdežto z msta áslav
musíme více než hodinu jiti. než se dostaneme do lesa pi Rlejnarce.

AS LÁVA,



HRÁDEK.
(Pvodní osada ped založí

Mýlil by se však, kdo by si pedstavoval okolí áslav jako

plochou rovinu, neb již v nejbližším okolí na Hrádku, v údolí Na-

zaretu ve Vodrantech a na Rusalce ocitne se v pvabné,

mírn pahrbkovité a stromovím rozkošn lemované krajin.

jak pi Brslence, tak pi Klejnarce a Doubravce jsou hojné ryb-

níky a bývalo jich díve ješt více. Orné pdy v rovin jsou velmi

úrodný, však na lesnatých okrajích kol Míová za Lichnicí a na jiho-

západu u Hrabšína jsou vlhké jílovité, velmi chudiké pozemky.

Hlavní plodinou kolem áslav jest pšenice, jemen a cukrovka,

na podhí daí se výborná žita, pak ješt dále v pahorkatin zelí

(horské) a brambory.

Pi Doubrav u Horušic pstují zelí a okurky na polích a na

mnohých místech pi této ece ekanku. áslavské jemeny vyrov-

nají se hanáckým. Díve pstovávali i chmel u Semtše a Litošic.

Než se zmohl cukrovarský prmysl, bylo pední plodinou vyhlášené

áslavské zelí, jež musilo ustoupiti buráku. Hrušky „áslavky" dege-

nerovaly a zídka se pstují. V sadech zíti pkné ovoce, za které

pijde sem mnoho penz.

áslavsko má posud pkné domácí plemeno koské. Skot na

velkostatcích zušlechtn alpskými plemeny, a i v selských dvorech

mívají pkný dobytek. Chov ovcí zoráním pastvin znan poklesl:

nkde však ješt dosud vypásají masitý bra\ francouzských plemen.

('ctní'' cihelny Ikruhovky) zpracují dobiv cihláský jíl i chamotku.

Hejtmanství áslavské mí od jihu k severu 40 km, od západu

k východu 26"5 km, asi uprosted délky nalézá se Golv Jeníkov,

již v okresu llaberském. Nejdelší severozápadní osa okresu pi Dou-

braví'' mí 22 km a jihovýchodní osa od obce bohova pes Zleby

k Rasovu .')l km.



KRÁLOVSKÉ MSTO ÁSLAVA bylo od dávných as ste-

diskem áslavského kraje. Již k r. 1052 jmenuje se župa áslavská,

za Václava II. výslovn pipominá se kraj áslavský, který míval

od r. 1440 své hejtmany.

Není divu. že záhy založena osada v úrodném kraji. Máme do-

klady, že tisíce let ped Kristem zstávali dávní chovatelé dobytka

v okruhu nynjšího msta. Lid tento ml nástroje kamenné a v zim
zstával v jamách. Na míst staré áslav na Hrádku usadil se

CASLAVA DLE RYTINY JIÍHO HOUFNAGLA Z R. 1617.

(V levo nahoe podobizna Jana Žižky z frocnova, \ právo ŽižkQy náhrobek).

prmyslný lid. Ješt sice ml dílem nástroje kamenné, ale záhy nauil

se slévati i bronz a tžil z rud kujné železo. Kolik pokolení pamatuje

staroslavný Hrádek! Teprve když král Pemysl Otakar II. založil na

protjším behu Brslenky msto, hrazené dle nmeckého práva zá-

kupného, spustlo pvodní župní sídlo, až z nho na poátku patná-

ctého století zbyla na návrší osamlá kaple P. Marie.

Pemysl Otakar II. zamýšleje založiti msto, odal Blehovi

z Chlumu, jehož rod byl v ddiném držení úadu krajského, tuto

hodnost i s místem, na nmž áslavu s kostelem sv. Michala založil.



Po neštastné bilv na Moravském poli r. 1278 nabyli páni z Chlumu
opt své državy., darovali však r. 1310 podací kostelní ádu nmeckých
rytí, kteí nabyli tím i Hrádku i s kaplí sv. Maí. Za Lucemburk
byla áslava zbožím královským a král Jan obmyslil áslavské právem
jihlavským a mnohými privileji, kteráž jeho nástupci potvrdili a

rozmnožili. V tchto dobách rozšíen pvodní malý románský kostel

a zveleben díve zde již založený minoritský klášter. Ke konci století

trnáctého tak jako v jiných mstech eských zmocnili se zámožné ro-

diny nmecké vlády v obci. jíž uinn konec r. 1421., kdy Pražané opa-

novali Cáslavu a pomohli eskému lidu a jazyku k jeho pirozeným
právm. Téhož roku 3. ervna zasedal tu v kostele sv. Petra a Pavla

snm. k nmuž sezváni obyvatelé koruny eské a na nmž vyhlášen

král Zikmund za nepítele jazyka eského a všeho slovanského a uinn
vážný pokus o svornost a mír v zemích eských, ovšem že s výsled-

kem praskrovným. Zižka prodléval rád ve zdech áslavských a roku

1 424 tu ve hlavním chrám pohben. Roku 1 440 a 1 44 1 odbývány zde

krajské sjezdy, na nichž jednáno o staveni nepoádk a zavedení bez-

penosti ve východních kra-

jích. Pozdjší králové ešti

rozmnožili opt znané vý-

sady mstské, ímž msto,
jež sice roku 1522 takka
úpln vyhoelo, domohlo se

blahobytu a znaného ma-

jetku, jenž mu byl Ferdi-

nandem I. r. 1547 skonfisko-

ván a z nhož mu byla jen

malá éást r. I ,S4«> opt vrá-

cena. Msto, jež se z utrp-

ných ran tžce zotavovalo,

stiženo bylo opt krut r.

1618 válenými bouemi a

po Bílé Hoe zbaveno ve-

škerých svých pozemských
statk, jež r. I623 odevzdány
hamižní'' Magdalén Trkové
z Lobkovic, která jich roku

U>27 nabyla i trhem. Proti-

reformace katolická prová-

dna tu velmi kruté, obyva-

teli'' nuceni k návratu do

církve katolické a vtšina

CHRÁM SV. PETRA A FAVLA V ÁSLAV. památek z dobv kališnické
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vandalsky zniena. Z tchto

pohrom a utrpných ran ne-

mohla se Cáslava, zakusivši

všecky hrzy ticítileté války,

dlouho vzpamatovati. Vy-

drancována vojskem švéd-

ským, upadla do dluh a

doznala mimo nich na :>li< ».( )< «

»

zl. škody, sumu to na teh-

dejší dobu ohromnou. Nebylo

divu, že za tchto okolnosti

ochuzené msto jen živoilo

a sotva že se zaalo ponkud
zotavovati, zasadili jí ránu

opt Prušáci, kteí r. 1742

po bitv u Chotusic uložili

mstu velké výpalné. Ješt
nebyla zacelena tato poslední

rána a již opt r. 1757 v dob
bitvy u Kolína zakoušela

Cáslava hrzy války. V roce

I7 (
>! vezena mstem koruna

svatováclavská ke koruno-

vání Leopolda I. a v noci

ze 7. na 8. srpna uložena na

radnici. V tchto dobách obyvatelstvo královského a kdysi boha-

tého msta jen živoilo, etné rány zlobou vk mu zasazené jen

zvolna se zacelovaly a doba probuzení nastala v áslav mnohem
pozdji než ve vtšin eských mst. Teprve poátkem XIX. století za-

vanul mstem proud pravého eského vzduchu a s ním dostavilo se

sebevdomí a, hmotný blahobyt. Kéž jest tu obé stálým hostem!

Není teba ani uvádti, že každý vrný ech za pobytu v áslav
vyhledá nejprve památný chrám s v. Petra a Pavla, jenž jest

vlastn skupinou budov rzných sloh, povstalých taktéž v rzných
dobách. Nejstarší jeho ástí jest malý románský kostelík z XI. vku,
zajímavý cho datuje se z doby nmeckých rytí z poátku XIV. sto-

letí a v šírém kraji viditelná a kdysi mnohem vyšší vž jest z konce

.XV. vku. Vlastní hlavní rozsáhlý chrám na míst starého, požárem

r. 1522 znieného kostela, byl ped r. 1530 obnoven, nov sklenut a

o kruchtu rozšíen. Teprve okolo r. 1570 pistavna zadní levá boní
lod s nízkou klenbou.

Brzy po ohni r. 1601 kostel vymalován zpsobem, jejž lze nyní

seznati ze zbytk nov oživených nástnných maleb.

ZBYTKY PVODNÍHO ROMÁNSKÉHO KO-
STELA ÁSLAVSKÉHO Z XI. STOLETÍ.



NÁHROBNÍ KÁMEN
MST1SLAVA Z CHLUMU

V KOSTELE
ÁSLAVSKÉM.

a bronzový svícen)

výzkumech „Vely áslavské*.
V levé boní lodi zasluhuje

zmínky pomník dobrodince chu-

dších áslavan, Jana Váchova,
zemelého r. 157'). Jiné památníky
zasazeny r. 1864 do vnjší zdi

chrámové. Jsou to zejména ná-

hrobní desky Sixt ze Zvíetína,

mstského písae Pavla Ešína a

pedposledního dkana pod obojí

Jana Skarky Trenanského; dal-

ších sedm starobylých náhrobk
postaveno v chrámové pedsíni.

Mnohé z nich jsou zajímavý tím.

že se nám na nich zachovaly

staré mesiánské kroje šestnáctého

století.

Pi oprav chrámu, jejíž ve-

dení sveno rukoúm osvde-
ného znalce, architekta Kamila

1 lilbcrta, stavitele svatovítského

Prostorný tento chrám, po zdailé oprav
mocným dojmem psobící, má sítovou, krásné

provedenou klenbu, dílo to mistra Blažka z Kutné

Hory. odkud dostalo se kostelu i památné kti-

telnice, kterou r. 1524 ulil známý konvá mistr

Ptáek. Pi kostele bývaly dva skvostn ilumi-

nované kancionály, eský od Fabiána Polinara

z dílny Jana Táborského z Klokotské hory z r.

1552 a latinský z konce XV. vku. Oba octly

se obvyklou cestou ve dvorní knihovn ve Vídni

a byly i znalecky popsány. V kostele spatíme
jeden z nejstarších památník v Cechách. Jest to

mohutná kamenná deska, ve které jest vytesána

podoba Mstislava z Chlumu, podávající nám
vzácný obraz tehdejšího kroje a výzbroje. V ro-

mánské éásti kostela ( v sakristii) objeveny

v rakvi kosti tohoto slavného eského pána

a nalezena rovnž kostra jeho otce Bleha, jenž

svému záhy zemelému synu vystrojil v p-
vodním tomto chrámku poheb za velkých slav-

ností, jejichž zbytky (kosti, popel, uhlí. stepy

nalezeny pi

ZlŽKOVA BRNEN1CE í

CEPEM.
IITSI ISK^i M
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ZBYTEK ŽIŽKOVA NÁHROBKU.

dómu, uinn byl 21. listopadu 1910

nález, jenž vzrušil celou eskou ve-

ejnost, ve které vzbuzena nadje,

že objeveny tu sporé pozstatky

Jana Zižky z Trocnova, který zemici

r. I424 u Šunfeldu blíže Pibyslavi

pi tažení vojenském na Moravu hlí-

zovým morem a pohben v milé mu
áslavi.

Hrob jeho oznaen byl památní-

kem, který stával dle tradice v levé

postranní lodi. Tlesné jeho ostatky uloženy byly v kamenné tumb,
spoívající na hmotných sloupech s rznými ozdobami a husitskými

odznaky. Tumba byla pikryta deskou, na níž vytesána byla Zižkova

postava v plné zbroji. Na zdi zavšen byl na památku Zižkv palcát

a nkteré pedmty, jichž užíval. Na míst tom odpoíval Zižka po

dv st rok. až nejvyšší mincmistr

Vilém z Vesovic a na Doubravské

Hoe. který v sousední Kutné Hoe
a v áslavi krutým zpsobem pro-

vádl protireformaci, kázal r. 1623

náhrobek úpln rozmetali a ka-

menní'- jeho souástky odvésti za

msto ke „stínadlm", kde autor

této --lati jednu ozdobenou ást

sloupu objevil a uložil v museu á-

slavském, v nmž uschována jest

pro památku také brnnice, pipi-

sovaná Zižkovi a husitský cep. Fa-

natický mincmistr, naleznuv dle

podání hrob prázdný, nechal kopati

do znané hloubky, však ostatku

Žižkových se nedopídil. Dle dal-

ších nespolehlivých zpráv spáleny

byly Zižkovy kosti dkanem Ansel-

mem (íramsim as roku 1639, avšak

v áslavi udržovala se stále tra-

dice, dle níž byly kosti Zižkovy

nkterým z jeho ctitel z obavy

ped jich zneuctním neb zniením
ješt ped zakroením Vesovco-

KAPLE POD VŽÍ CHRÁMU SV. PETRA vym tajné vyzvednuty a zazdny
A PAVLA V ÁSLAVI. v pizemní kapli pod vží za rad-
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nimi lavicemi, což jest dosti pravd podobno. V léto kapli pochován

byl poátkem osmnáctého století dkan Václav ermák v ornáte a

s pkn pracovaným kížkem na prsou, jakož i slovutný mšfan Martin

Bojan. jehož hrob kryje kamenná deska; na oltái jest milostná soška
1'. Marie z XV. vku. Pi posledních opravách objeveny zde nádoby
hradištného typu. mince a jiné drobnosti.

Pi restauraních pracích objeven

lu v kapli pod vží zazdný výklenek

v nmž po vybourání zdiva nalezeno n-
kolik kostí, zvlášt lebka, z níž však za-

chována jest pouze svrchní ást. dále

zlomek mísy. v které uloženy byly chatrné

zbytky lnné látky a konen dv ze

šindele vyíznutá prkénka, o jichž úelu
nelze nic jistého íci. Nejzajímavjší ástí

tohoto nálezu jest lebka, která tile mínní
professora dra J. Matiegky pochází od

muže. jenž záhy v mládí pišel o levé oko.

Tomu nasvduje nestejnost oních dlku,
zvlášt o 3 milimetry snížený strop le-

vého oního dlku a pímo nad tímto se

nalívající jizva po poranní, kterým pa-

trné ztráta oka zavinna byla. lednookost

byla pak význaná vlastnost Zižkova.

() pravé oko pišel Zižka již v pozdním
vku ped Rábím, a to tískou, kterou

odštpila šipka ze stromu a kterou bylo

oko lehce zasaženo, takže po této rán
nemohlo býti na lebce žádné stopy. Slar>í

kronikái nevdli ovšem, o které oko

Zižka díve pišel, tak že nacházíme etní

podobizny, na nichž zakryto jest pouze

oko pravé. Stáí osoby, z níž lebka po-

chází, nebylo pesn zjištno: práv tak

nevíme naprosto nic uritého o tom. v ja-

kém vku Zižka zemel, finá jizva na temenu lebky nasvdovala
by také tomu. že lebka pochází od muže. který se v nebezpeí pora-

nní astji vydával, t. j. od váleníka. Zbytky kostí po orliím nosu

shodovaly by se se starým popisem podobizny Zižkovy.

Nález tento vyvolal v echách i v cizin živé rozpravy, jež ne

jsou dosud ukoneny a nelze proto ješt podati definitivní konený
úsudek: tolik ale lze uvésti, že dle posudku arch. K. HUberta [byl

výklenek v první polovici XVII. století zazdn, tedy práv v oni-
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dob, kdy po kostech Žižko-

vých bylo jeho nepáteli pá-

tráno, dále že nalezené ped-
mt}' mohou také z oné doby
pocházeti a konen že vtší

ást znalc a na slovo vza-

tých odborník s drem Ma-

tjkou souhlasí v tom. že se

jedná pravdpodobné o lebku

muže jednookého, což by

pímo poukazovalo na Jana
Xižku z Trocnova.

Literatura o hrobu a ostat-

cích Žižkových jest velmi

rozsáhlá a nelze ji tu uvá-

dti, jest dopodrobna uve-

dena v Zíbrtové „Bibliografii

eské historie".

Vzácný tento nález vystavený doasn
ského zaslán bvl opt do áslavi, kde bude

(nad levýi

LEBKA Z1ZKOVA
dlkem jizva po poranní, jimž zavine

ztráta oka

>

v museu království Ce-

piétou uchován.

Dále objeveno nad klenutím pvodního románského kostelíka

(nynjší sakristie) románské fresco, bohužel velmi porušené a v ro-

mánské vžice nalezl pisatel kostry statých posledních Tábor a lze

za to míti, že kostra s nohou dávno kdys zlomenou a v lýtkové kosti

špatn srostlou, náležela táborskému hejtmanovi Vondrákovi Hor-

skému / Pabnic, jenž byl popraven r. 1446 na námstí v áslavi.

V dob protireformace byly

též zazdny dv mosazné po-

zlacené monstrance utrakvi-

stické, jež byly na nenahra-

ditelnou zkázu pro djinv
husitského hnutí a eského
umni ztraceny a zachovala

se nám jen náhodou jich

vyobrazeni.

Tím rozlouili bychom
se s touto znamenitostí á-
slavskou a poohlédneme se

ješt po ostatních zdejších

pamtihodnostech.

Krom chrámu sv. Petra

a Pavla jest v áslavi na

LEBKA Ž1ŽKOVA
(s ásti kosti orliího nosu).
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husitskk monstranci;.

Pražském pedmstí kostelík
sv. Alžbty mezi mstským
chudobincem a okresním choro-

bincem. Ped ním jest pomník
vojín zdejšího domácího pluku,

padlých u Solferina roku 1859 a

li Skalice roku 1866.

Odtud jde mstem ulice Pa-

lackého (Horská), pak napí pes
námstí a Havlíkovou (Jeníkov-

skou. díve Brodskou) ulicí do-

jdeme až ke kasárnám, jež jsou

již na obvodu msta, znané zve-

lebeného za nynjšího starosty a

poslance p. )

l

"Dra Jana Zimmra.

Rozsáhlé námstí vysázeno roku

I870 stromovím. V jihozápadním

rohu zvedá se imposantní stavba

obnoveného dkanského chrámu,

pak radnice z roku I766s pk-

nými toskánskými sloupy a na dom
áslavské záložny zíme tabulku

s oznaením, že se zde narodil Filip

Max Opiz, na slovo vzatý botanik,

jehož otce Jana Ferdinanda (f 1812)

bankalního inspektora, sluší poítati

k buditelm eského ducha. Za-

nechal na sto knih, pamtí a úvah.

jež chovány jsou v eském museu.
V téže dob žil poctivý a vynikající

varhaník Jan Josef Dusík (f

1818), jehož syn Jan Ladislav pro-

slavil se co virtuos na klavír a skla-

datel. Zemel roku 1812 v Paíži;

obyvatelé áslavští vybudovali mu
nejkrásnjší pomník tím, že v roce

1868 postavili divadlo, jež nazvali

jeho jménem a v nmž vzorn si

vede ilý spolek divadelních ochot-

ník. Ovšem nebyli tito probuzenci

takovými vlastenci, jací nám tanou

na mysli z dob pozdjších, ale pra- RADNICE V ÁSLAVI.



- 77

covali všickni vdom na zvelebeni

eského písemnictví, eské vdy a

našeho umní. Dusíkové asto ve-

tkávají do pastorálky neb do sonát

eské písn lidové.

Teprve kolem roku 1840 domácí

i cizí pracovníci poali buditi ve

svých krajanech národní vdomi.

Vyšší školní tídy (2 a 3!) byly n-
mecké, na nižší reálce od roku 1854

vyuovalo se ješt nkterým ped-
mtm nmecky a zápisy obecního

zastupitelstva jsou ( vyjímaje krátkou

pestávku za purkmistra Jana Slast-

ného) /ase nmecké. Než vrná
družina: knzi AI. Janata. Jan Pe-

enka, správce mstského dchodu
Železný, úedník Ladman, Karel

Maria baron Vidani. knihkupec V.

Váša pracovali tiše a obtav na

DUSIKOVO DIVADLO V ÁSLAVI.

ŽIŽKÚV POMNÍK V \SI.AVI.

obrození národa divadelními hrami.

založením školní knihovny a koncerty,

ku kterým zván i Laub a Dreyschock

z blízkých Zak. Zpváky spolek ..Ko-

vá" nyní ..Hlahol" od roku 1859 pl
srdcem k vlasti. Záložna áslavská,

vedená po 30 rok starostou Kl. ermá-
kem posilovala finann místní pod-

niky. K tomu pidružil se archaeolo-

gický spolek „Vela áslavská", pak

samostatný spolek hospodáský, spolek

ochotníku a tenáská Beseda. Zdejší

obtaví nadšenci, purkmistra poslanec

dr. Rudolf Jablonský, sada Ferdinand

Šfastný, katecheta Jan AI. Nožika a

výmluvný okresní tajemník Leopold

Zelina sjednotili se s obanstvem a

pomoci iditele a stavitele Josefa Spu-

dila vystavli r. 1868 Dusíkovo divadlo.

Letos valn rozšíeno pístavbou mo-
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ZIŽKUV LIST DANY R. 1423 NA VILÍMOVÉ BRATÍM Z VALEOVA.

drní Sokolny. Národní uvdomeni proniklo vítzn celou obci. jež po-

stavila na námstí r. 1880 p om n i k J a n a Zi ž k y od Jos. V. Myslbeka.

Tam stojí též socha Panny Marie na pamf moru roku 1715.

Blíže kostela na

Tržišti jest pkná mo-

derní bu do v a e v a n-

g e 1 i c k é ho u i t e I-

s k h o ú sta v u rok li

1910 architektem .
Kikou dostavná. Vy-

píná se na význaném
míst nad hradbami a

valy mstskými, hledíc

sjedná strany na baštu

taká r o v u a s druhé

strany pes k o stol

e v a n gel ick ý ke ško-

le chlapecké a k dkan-
skému chrámu. Vedle

nkdejších . váleným
úelm sloužících opev-

nni povstávají novéOTAKAROVA BAŠTA V ÁSLAVI.
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pevnosti a bašty kulturní. Blíže nádraží vystavla áslavská záložna
mstské museum, kde jsou cenné sbírky starožitnické spolku
,Vela áslavská" i obsáhlé zoologické a prmyslové museum
K a u n i ck é ho.

Msto ítalo ped desíti lety 9100 obyvatel, dle posledního sí-
tání z roku 1911 dostoupil poet ten 10.000. Krom c. k. hejtmanství jest

cáe c. k. finanní iditelstvi, berní úad, okresní soud a c. k. pošta
v nové moderní budov, Záložna okresní hospodáská, Záložna Cáslav-

PAR ! II Z VODRANTU V ÁSLAVI.

<ká a mstská spoitelna. Nkdejší posmšný název ..prkenná áslav"
dávno již se na msto nehodí, poínajít se zde stavti vkusné nové
domy a proto zjevné faktum, že ve všech oborech znamenati lze po-

tšitelný rozmach opravuje nás k nadji, že msto s tak památnou
minulostí má ped sebou i slibnou budoucnost.

V nejbližším okolí msta jsou mnohé živné, probudilým a pokro-

ilým rolnictvem obývané osady. Na západ pi táborské a pak i pi
okresní silnici jsou pvabné sady Vodranty se staroslavným Hrád-
kem, na jehož míst stávala pvodní stará osada, po jejímž opuštní
vznikla na protjší stran vlastní historická áslav. Pedvký Hrádek
prozkoumán byl dkladn a znalecky ..Velou áslavskou", v jejichž

zprávách popsány jsou nálezy zdejší, které svým bohatstvím a zají-

mavostí podávají jasný obraz o život nkdejších obyvatel zdejších
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ZÁMEK KLUKY.

v dávných dobách.

Nálezy tyto jsou

jednou z pedních
ozdob bohatých

sbírek áslavské-

ho musea, jež mu
leckterý velký

ústav závidí. •

Mimo rybníek
Zemánek, ukryty

v /cleném rámci

stromoví, vystupu-

jeme po erární sil-

nici až k rozcestí.

od nhož schyluj'

se okresní silnice

do M o o v i c.

Hned z kraje vítá chodce výstavný cukrovar Wiesnerv a bo-

haté hospodáské d\ory na Klejnarce. Cista škola hledí do zelené

Olšinky, kam áslavští mšané rádi vycházejí. Kostel jest v sousední

obci na Kluka ch, kam vede stromoadím vroubená cesta kolem
kruhovky. Kluky honosí se starým zámkem baron Daických
z Heslová, potomk to starého rodu eského, z nhož vyšel upímný
vlastenec a letopisec Mikuláš Daický z Heslová. Zdejší kostelík
sv. Jana Ktitele pipomíná se již ve XIV. vku. Na zvonici visí pkné
staré zvony a pítel starožitností povšimne si pomníku Mikeše z Te-
bešic z konce XV. veku. Fara zdejší zanikla r. \(->'2'.\ a r. 1837 zase

zízena. V XVI. století kvetly zde Klutí z Libodržic (1502 až 1538)

a Lukavetí z Lukavce, z nichž Petr Klucký na Klejnarce založil ro; -

sáhly rybník Krejnar.

Na úrodných zdejších polích daí se cukrovka a pkné obili.

Z Kluk vede silnice k Hoe Kutné na starou Puche — již v okresu

l lorském.

\\ západu jsou zámožné Volšany s poplužním dvorem. Držíme-li

se hranic okresních a zajdeme mimo Lhotu a Souov, pijdeme ke
kostelíku sv. Jana, jenž se již z dáli na obzoru rýsuje.

Zde Jan Salava z Lípy vystavl r. I579 kostelík a je v nm i po-

chován. Vypravují, že stihán jsa v tchto místech medvdem, vyle I

na strom a slíbil Bohu, že vystaví zde kostel, bude-li zachránn. Z této

nebezpené situace vyprostila jej lovecká družina, která medvda
skolila. Xa oltái bývalo epitafium, na nmž zobrazen Salava s manželkou
a s ihikami. an vzývá s nimi Spasitele. Epitafium toto bylo peneseno
do kaple myslivny (zámeku) v Hrabšín.
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Octli jsme se na panství sedleckém, jímž kdysi vládli Císterciáci

sedletí a jež jest nyní majetkem knížat Svarcenberk, linie orlické.

Malebná obec Vodranty, (35 d., 227 ob.), krící se k rulové

skále byla založena v XVIII. vku na pozemcích bývalého dvora.

Všude na potoku hojnost zeleni a olšin.

Vejdeme do osady Krchleb s rozsáhlým panským dvorem. Do
nedávná stával tu vkusný zámek s bohatou a krásnou vnitní vý-

zdobou, pativší krajskému hejtmanovi Janu Ferd. Rabenhauptovi ze

Suché, v nmž sídlil též František Harant z Polžic. poslední svého

rodu. Zub asu hlodal na zámku nemilosrdn. Nejdíve znien by]

honosný rytíský sál s krásným štukovým stropem a krbem, pak

zmizela kaple se zajímavými malbami a zmizela i nástnná malba, zobra-

zující kuchtíka, hledícího z okna na píchozí. Zámecká budova spustlá

tak. že rozpukané zdivo hrozilo sesutím, byla proto zboena a ze zdiva

nádherného kdys panského sídla vystavny chlévy.

Y Ivrchlebech byl ji/ r. 1257 dvr vladyí, na kterém sedli

v XV. vku Barochové z Dobré a pak hospodárná Johanka z Radonic.

Jak asto zazníval /j\c na slar tvrzi hluk svárlivých pán Stude-

neckých z Pašinvsi. kteí s Chotouchovskými a Daickými páli

opojnému moku. Popatíme-li v kostelíku na náhrobky lenu šlechti-

ckých rod. kteí tu kdysi vládli, zejména na památník mocného

J. Ferd. Rabenhaupta ze Suché, pána na Ronov a Lichnici, povzdech-

neme si s eskými bratimi : „Všecka krása, sláva - polní tráva!"

V obci jest trojtídní škola a fara.

K západu po táborské silnici dojdeme do pívtiv vísky Chedrbi,
hluboko pod kopcem na Klejnárce. Svží les zve nás do svých stín;

zachovalo se vnm osm mohyl z posledních pohanských dob v Cechách.

Blízko na výšin' vypíná se pohorská ves Te bonin s kostelíkem

sv. Matje, již r. 1382 farním, kde odpoívá bezhlavé tlo rytíe Dvore-

ckého z Olbramovic, sfatého na staromstském rynku r. 1621. Držitelé

zboží zdejšího patívali k nejpednjší šlecht na Cáslavsku : v XV.
století pánové z Chlumu do r. 1574, pak Petr Lukavecký na Klukách,

v XVII. vku Zolie Gerštorfova na Podboanech, dále Jan Rud. frka
z Lípy. Ferd. Rabenhaupt ze Suché, na Ronov a Krchlebech, od nhož
j<- koupil r. 1680 klášter sedlecký, po nmž pešlo na knížata Švarcen-

berky. Pod vsí bývaly lomy prahorního vápence a luhy. jsou však

nyní zatopeny a pusty.

Blízko ve .zvonové strouze* objeven prý starý zvon. Na protjší

lesnaté stráni Hrádku nad Medenicí lze zíti náspy a píkopy bývalé

tvrze.

Zde sedl na zaátku XIII. vku Zdislav z Chlumu, syn Blehv,
zakladatel rodu pánu z Tebušina.



Pod skalnatou, omšenou patou Hrádku tebonínského vine se

Medenice a se strání, porostlých smrky a modíny šumí k nám
velebná píse lesa.

Jsme v pahorkovitém kraji, kde závje v zim asto zasují silnici

k erveným Janovicm vedoucí. Tam ješt na samém obzoru u lesa

krí se Malý a Velký Lomec, patící již do okresu Kutnohorského.

Chceme-li užíti pkného lesnatého kraje, vrame se po táborské

silnici k Dubin . odkud pes údolí Fa b e r o v s k é h o p o t o k a a mimo
mohyly za Chedrbí navštívíme osamlý, v lese postavený Ja n sk ý
mlýn, patící již k obci Hra bsí nu.

Zde spatil svtlo svta veliký píznivec národního školství, dvorní

rada Josef Weber z Pravomilu. jenž rok co rok vracíval se rád do svého
pvabného rodišt.

Cestou odtud do kopce aneb okresní silnicí na Závrky dojdeme
obce Hrabšína. Zde jest výstavná myslivna, nkdejší zámeek, pak

nová škola a dvr panský. Pole zdejší jsou chudiká, za to pkné
hvozdy provází Kiejnarku pod Koiím Hrádkem a II rad i šlem
u mlýna Doudova. Tam výtok z ohromného rybníka Zbožova. již

za krále Jiího vzpomínaného, sesiluje potok, prodírající se skalnatým

korytem. Hrabšín dostal se r Í658 klášteru sedleckému, s jehož zbožím

dostal se r. 1812 Švarcenbérkm.
Obec Bezí vybhla si na pknou výšinu. Má jen exponovanou

školiku, tak jako sousední Š tram po uch (Steinbruch). Zdejší zna-

menitost — mlýn vtrník, již dávno se rozpadl, za to astá stelba

z blízké vojenské stelnice ruší klid a plaší v sousední žacké bažant-

nici etné zajíce a bažanty.

Z krajiny vroubené všude krásnvmi sady vyzírá zámeek a auer-

šperský dvr na

Zakáeh. Jest lo-

mu již dávno, kdy

dámy v rokoku pi-

jímaly /.i\c poklo-

ny kavalír. Park

i zámek odpoívají

v tichém polosnní

a všechen, daleko

již ne tak rušný

Život penesl se do

panského dvora,

v nmž co zbytek

dávné pohádky lze

zíti renaissanni

VRZ NA ŽAKÁCH. tvr/ku.v jejíž skle-
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pich chladí se a uchovává mléko a smetana k požitku mštákíi. kteí

nedovedou se již vžíti do pomr zde kdysi panovavšich a pi pohledu

na nynjší stízlivé zdejší okolí nevzpomenou na lidi, jimž b\ la kdysi

tvrzka milým domovem.
Kdo pijde poprvé v tyto koniny v dob, kdy pole nejsou ješt

pokryta vzrostlým obilím a jinými plodinami, užasne nad množstvím

polní zve, zvlášt

ajíc, po šírých lá-

nech se prohánjí-

cích. Pro návšt\
niky z krajin na zv
chudých jest to ne-

zvyklou podívanou.

Jest tu hlavní ko-

mora zvre, kterouž

s nemalým nákla

dem pro loveckou

kratochvíli chová

majitel žlebského

panství kníže Auer-

sperk. Takové bo-

hatství zvre nalez-

neme na málo mí-

stech v echách a

zdejší hony. k nimž

sjíždjí se kavalíi,

vzácní hostéa páte-

lé myslivosti až z

dalekých kraj, jsou

vyhlášeny a daleko široko známy.

Žáky patívaly na poátku XVIII. vku hrabti Póttingovi z Per-

singu. Odtud dáme se stinnou aleji kolem bažantnice k Tu pádlm.
Zde stávaly od starodávna bohaté (hory. Zámek vyzirá aristokraticky

ze stromoví. Bývaly to veselé asy. když kolem r. 1700 za Potting

zazníval zde hlahol trub, kdy šlechta shromažovala se v míovn
li zámku, pi nmž založena skvostná zahrada, želvovna a rybník

Quadalquivir. Jaký to nyní kontrast! Z vysokého pivovarského komína

unikají kotoue hustého koue, na míst zlatých ozdob a výšivek na

kabátcích dvorných kavalír a vznešených dam rdí se zlato štpných

plod v stromoadích, zlatý klas sváži se do stodol, množe nejen zá-

možnost majitel panství, ale i rolníka, jenž nyní voln dýše.

Školou i farou pati však Tupadly k Pothm. zámožné a po-

kroilé to obci. Mezi Tupadly a Pothy na Cáslavce býval spolkový

ZÁMEK V TUPADLECH.
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rolnický cukrovar. Zícenina jeho s penívajícím komínem jest me-

mentem, nabádajícím k svornosti a poctivosti pi podnicích spolkových.

zvlášt v poslední dob, kdy eské cukrovarství bojuje za svou exi-

stenci. Vedlejším rozsáhlým rybníkem a plovárnou poíná pkná lesní

partie k Adamovu a k Zálesí.

Adamov založen byl knížetem Adamem z Aueršperka r. 1784.

aby byl po ruce diný lid pro tkalcovnu v Tupadlech. Strojní tkal-

covna však již kolem r. 1830 zanikla, kdežto založení dlnické kolonie

dobe se osvdilo, dodávajíc potební'1 dlnictvo pro práce lesní a sta-

vební; nkteí dlníci jsou zárove i dobrými hudebníky.

K Pothám pifaeny jsou též blízké Braice: tyto dv obce

sdílely již od XIII. vku stejné osudy. Byly vnem, jež pinesl Jan

z Polné r. 1242 rytíské komend v Drobovieích. eští páni uchvá-

tivše cizí majetek, bývali štdrými dárci cizím ádm „pro bozi od-

platu!" — Braice okrouhle vytvoenou návsi ukazují na znané své

stái. Jest tu filiální kostel s mnohými náhrobky Dobenských, Bohda-

neckýeh z Hodkova a rytíe Šmerhovského z Lidkovic. V hrob pani

Lukrecie Bohdanecké z Hodkova nalezen pevzácný emailovaný ro-

mánský kíž z XII. vku, jenž jest nyní pední ozdobou sbírek musea
,Vely áslavské".

Staí lidé vypravují, že od kostela dolu pes rybník ,. Pastuši"

ke tvrzi na skalnatém Hrádku vedl ..kožený most", po kterém páni

do kostela chodívali.

Staré povsti žijí v tomto okolí dosud v plné sile. Blíže zícenin

cukrovaru u rybníka ukazují „ertovu brázdu". Pekelný vlada nabil

prý zde bábu do dla a ta letíc u Poth se potila, na Horkách bylo ji

horko, až „tu padla" a u Drobovic se rozdrobila.

U Braic je stará kovárna „na Vystrkov"; tudy šla od áslavi

stará silnice Brodská, od níž as 1 km k východu roku 1754 vystavna
vídeská erární silnice. Odtud ješt dále k východu supí vlak severo-

západní dráhy /. áslav ke Golovu Jeníkovu, tyicet let minulo od

té doby. kdy jihlavští formani s vysoko nabalenými vozy a vozkové

v modrých halenách jezdívali vídeskou silnicí a zájezdní hospody

(formanky) na Písku, na Horkách i v Drobovieích mly zlaté asy.
Po aerární silnici dojdeme dvora na Horkách, nad nimž ko-

stelík s bílou vži dívá se daleko do kraje. Zde roku 1422 upálili Sig-

mundovi žoldáci zajati'- v Chotboi boží bojovníky ve stodole a pak

dalších 700 husitu na Lochách.

Plíže silnice vypíná se rulový Bambousek (-'itiT m). kde za-

loženy rozsáhlé lomy. Hluboko zaryl se tu skalník do nitra zemského.

S hury. kde chvje se nkolik smrku o svou existenci, jest rozsáhlý

rozhled do širého kraje. Lesnaté pásmo Železn5rch hor lemuje východ

a sever. Na západ vystupuje dvouhrbý Kank nad staroslavnou
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Kutnou Horou a pesn na západ trni Vysoká. Úrodný kraj lemován

i na jihu lesnatými vlnami, nad nž kupí se odtud blízká žulová Tiší

Skála.

A co slavných i žalostných dj peletlo pes temeno Bam-
bousku! Zde stálo roku 1618 vojsko stavovské proti Dampierrovi

s císaským vojskem u Braic rozloženému. Nastala pestelka z dl
a zuivý boj, až Dampierre k jihu ustoupil.*)

Po silnici pod Bambouskem vezena roku I7 1>1 koruna svato-

václavská a lid náš se radoval, že vzchází nová jitenka národu eskému.

Hale po silnici dojdeme do Drobovic, utšené to osady na

svahu a pi potoku Cáslavce s výstavnými statky. Xad nimi blá se

nová dvoutídní škola s pknou zahradou. Dole u potoka kupí se cha-

loupky .na kláštee" v místech, kde stávala hrdá komenda pruských

rytí se dvma nádhernými chrámy. As r. I2-M> Jan z Poln obda-

roval bohat nmecký ád a vystavl tu velký kostel sv. Maí s ko-

mendou. Byl tu též pochován. Komendu zdejší navštívilo mnoho
vzácných hostí, zvlášt kumtorové ádoví a pohben tu i r. I2'»7 nej-

vyšší mistr ádu Kunrát von Feuchtwangen. Odbývány tu i kapitoly

neb shromáždní ádová.

Zde vypínala se mohutná a rozsáhlá tvrz rytíská, ve které stá-

valo až do tí set vyzbrojených koní. takže zavládl rušný život v tchto

díve tichých koninách. Již záhy poal se ád rozpínati do sousedních

mst a získal kolem r. 1300 etná podací kostelní. Po obsazení Dro-

bovic vojskem husitským klesal jich význam, stavení pustla a z mocné
kdysi komendy zbyly jen ssutiny. Král Zikmund roku I4.'

J
.6 zastavil

zdejší zboží spolu s Ohbí Jiíkovi z Vizmburku. Zíceniny pri stavb

vídeské silnice rozkopány a upotebeny na štrk. V ssutinách chrámu

objeveno 8 hrobek, z nichž náhrobník mincmistra jihlavského Enderlinn,

jakož i vrata z klášterní branky peneseny do musea v áslavi. Dro-

bovice prodány r. 1458 [etichovi Chlumeckému. Zprávy o zajímavých

nálezech ve zíceninách Drobovické komendy uinných uveejnil

pisatel tchto ádk, který s p. Janem Hendrychem vykopávky pod-

nikal, ve .Zprávách Vely áslavské".

Za klášterem založen evangelický hbitov a pi potoku pkný
modínový a smrkový háj. Je-li dostatek vody. jeí pod rybníkem

pnivý vodopád. Výše na Cáslavce klape mlýn ..Pod dubem", již

v XV. vku vzpomínaný. Dávno ped Kristem zval úrodný kraj k usa-

zení, jak vstí hojné sídelní jámy s kamennými sekyrami a pazour-

kovými nožíky. — Zalesnna pískovcová stna u obce táhne se píke
k áslavi. Dole pi potoku vyhledá obec jako v zahrad z bujného

*) Událost tu vylíil rodi áslavský Fr. Kocmánek (Kozmanecius). Pamti jeho

uveejnil ras. . Musea."
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stromoví a její úrodná pole jsou majetkem pokroilého rolnictva. Kde
prostíral se od r. 1562 po ti vky rybník Svornost, pestí se bujná

louka vrchnosti žlebské, držitelky nkdejšího znaného pozemského
zboží áslavské obce, sahavšího odtud k jihu. kam až zrak dohledá.

Z Drobovic pkným stromoadím stoupáme k Filipovu. Za
starodávna jmenovaly se zdejší dvory v šosu obce msta áslav
.Sintlochy". ale pozdjší držitel. Filip hrab Kolovrat vyžádal si. aby

nazvány byly jeho jménem. Týž šlechtic zvelebil zpracování eských
granát ve Svtlé nad Sázavou. Zánovní zámek s cimbuím vítá

chodce do výstavného sídla Oskara barona Kleeborna. V rozsáhlém

libosadu, prostírajícím se za dvorem jest pohební kaple svou šetrností

známých rytí Boleslavských z Rittersteina. V okolí jsou nejlepší

pdy na Cáslavsku, však pes to pece zdejší cukrovar zanikl.

Polní cestou úrodnými rolemi vedoucí, kižujeme silnici chrudim-

skou u starého Koudelová, druhdy Reicí zvaného: další cestou,

vedoucí luinami a žírnými polmi. zvanými „v rybníkách" stihneme

Vrchy, ješt k obci áslavské patící. Díve bývaly tu hojné rybníky,

po jichž vysušení založeny zelnice, jež v pozdjší dob opanovala
všude bujná cukrovka; Z Vrch octneme se záhy. v Dru ha n i cích.

Tam ped hospodou, již králem Vladislavem II. vysazenou stojí košatá

lípa. Panský dvr a mlýn doplují idyllickou tuto osadu „vestínu lípy."

Však nebývalo tu vždy tak klidno. Léta 1742 bojován krutý boj

v úvoze u sv. Floriana, emuž nasvduje ve zdejším rybníce pi vy-

vážení bahna nalezené množství ostruh : utopili se zde asi jezdci

v rozbahniié Cáslavce, když ustupovali z bitvy u Chotusic. Druhanice

náležely v XV. vku špitálu v áslavi, jemuž je daroval milostivý

král Jií. Ve zmatcích války ticítileté pišla obec také o tento majetek

chudých a dvr náleží nyní k panství žehušickému od r. 1698.

I ll.irov U ÁSLAVI.
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CHOTI SICE.

Polní cesta k se-

veru vede k oboe
žehušické u B oj-

i a n. kde jsou sto-

py tvrze, na níž

sedl již ve XIII.

vku Bohuslav /

Bojman. Zde byl

kostelík, z nhož
náhrobníky pene-
seny do Zehušic.

Rozsáhlá obora, v

níž chovají se bílí

jeleni a srnci, vy-

kazuje mnoho malebných skupin dubových strom, zbytk to dávné

doubravy. která dala jméno ece tu tekoucí. Nyní jest zde myslivna a

evangelická škola.

Z roztomilých Druhanic a Bojman. pifaených do Chotusic sp-
cháme po silnici na západ k mstysi Chotusicím I 172 domy a

1390 obyv.) Xa žirných lánech od Církvice pes Kamajk až k oboe
v Zehušicích strhla se 17. kvtna 1742 bitva mezi eskouherským
vojskem císaovny Maric Terezie za vdcovství Karla Lotrinského a

armádou mladého tehdáž ješt Fridricha II.. krále pruského. Rakušané

obdrželi ji/ na pravém kidle pole. avšak nevasným plenem, zahá-

jeným po chvalném zvyku uherskými jezdci \
r ítézství zmaeno, vypálen

méstvs i kosici r. 1716 obnovený a rakouské vojsko musilo ustoupiti

k Filipovu a dále k Habrm. l'o této bitv uzaven mír ve Vratislavi,

jímž se musila cí-

saovna zíci perly

v korun eské —
pvabného Slez-

ska s hrabstvím

Kladským nado-

bro. Nynjší m-
stys mnohokráte

vyhoel. Na koste-

le sv. Václava tak

jako v áslavi umí-

stili Prušáci svého

orla, kter5' ovšem
již dávno odstra-

nén.Chotusice ma-

ZÁMEK V ŽKHŠICÍCH. jí dva výroní trhy.
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Polni cestou dojdeme rulového útesu Kamajku, z nhož lámou

stavební kámen a kde možno nasbírati množství drobných zkamenlin
z kídového moe. V okolí nalezeny ímské mince a velmi zajímavé

bronzy.

Silnicí z Chotusic dojdeme za pl hodiny do Žehu sic. Ladné
toto sídlo panské leží pi Doubravce. Zámek hrabte Thun-Salma zbu-

dován v sousedství staré tvrze, kde ješt rozeznáváme starou branku

i rustiku na zdech. V pozadí u panské zahrady vypíná se jízdárna.

Dále pak pi Doubravce rozkládá se rozsáhlá obora, o níž jsme se
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Dále k západu blízko ústí Brslenky do Doubravky na písenaté

rovin rozkládá se vesnice Rohožec, v níž vyniká filiální" kostel svaté

Maí Magdaleny. U vsi jsou amfibolitové lomy a na písinách pstují

brambory a „rosiku"', plodinu to podobnou drobnému prosu, z níž

se vaívá kaše.

K severu od obory jest zmínn\r již Boek (Franzensdorf). Dále

kroutí se silnice na H o r u š i c e, které farou patí do Zdechovic v okresu

Pelouském. Zde jest škola i výstavná myslivna, kde byly odkryty

na zdech rozliné malby. V tchto koninách až k Záboi byl ve XII.

vku veliký Bor, který daroval r. 1 142 Miroslav sedleckému klášteru.

V okolí pstují dobré zelí a okurky v erné písité zemi na míst
vysušených rybník. V lese ku Zdechovicm nalézá se kámen s do-

líkem, jemuž lid íká od starodávna „Petrova šlápota".

Pi téže silnici jsou Sulovice, ves pifaená k Chotusicím. Leží

na hranici okresu áslavského blíže lesa, který provází náhorní silnici

od Bernardova k Peloui. V nm skrývá se malá osada Zbra o v es

jižn od žulové skupiny Strážníka. 286 m vysokého. Jižn od vísky

v hlubokém lese rozkládá se. vroubena kapradím, malebná skupina

obrovských „postelí", kde prý Husité tajn pistupovali ke stolu Pán.
Do blízkých poloh _u ervené strouhy" rádo asto uhodí, jak nasvd-
ují bleskem vybrázdné jizvy na stromech. Na výslunných místech

vyhívá se zde zelená ještrka (Lacerta viridis) jinde v echách tak

vzácná. Také mandelík a orešník snáší se rád na zdejší paseky.

Jdemc-li po nejsevernjších hranicích okresu, pijdeme do vesnice

Morašic, skryté v lesní tišin pi silnici ze Zdechovic vedoucí. Pkná
zdejší myslivna je závidníhodný útulek.

Za starodávna bývalo veselo ve zdejších lesích a hájích kolem

zámku Kainy. Bujae zaznívaly tu zvuky loveckých hudebních ná-

stroj. Myslivci bývali vyueni he na lesní roh. který zavedl do (ech

známý hrab Frant. Ant. Spork z Francie a v Zehušicích nauil se

na troubiti zdejší rodák Jan Stich (f 1803) tak mistrn, že znám byl

daleko široko co výborný hudebník.

Rybnin hospodáství v zdejším kraji bylo proslulé; vsadil prý

se jistý hrab Thun s uherským magnátem o 100 dukát, že má ta-

kovou krávu, která nadoji za den až 100 džber. Když pijeli na místo,

tu pi loveni rybníka „Krávy" naloveno více než 100 džberu ryb

a hrab vyhrál.

Pknou tešovkou ubíráme se k podhí do stínu lesních strom.
Silnice k Peloui znan stoupá po jihozápadním svahu Železných

hor. Pod ni r. I7'»4 založena vinice, v níž se rodí ohnivý granát žehu-

šický. Piká se, že v tomto kraji zmírá lovk jen když na nho v lese

strom padne; majít v Zehušicích výborného lékae a léivé vínko.

Silnice ubíhá skorém ustavin pímo a zahne se jen ,u soudn\rch
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dub.' Severn od ní jsou v lese malebné, rozrušené žulové kupy

s balvany jako u Zbraovsi. Od „jezevích šlejf" jest rozhled k Po-

labí na Pelousko. K lesm tulí se osady Krásníce a Litošice.

Povst vypravuje, že u Krásníc u studánky Litochy tanívaly divé

ženky. Sedlák Holeek si jednu lapil, pikryv ji svým pláštm. Byla

z ní dobrá hospodyn, prosila však muže. aby jí nikdy nevzpomínal

zlým, že byla divoženkou.

Než ji uchvátil, volali na ni družky

:

Lído, Lído, Liduše,

nepovídej, na je dobrá voda v Litoše

!

Po létech v klidu prožitých šel jednou Holeek na jarmark. Bylo

pede žnmi. Hospodyn byla nepokojná, pohlížela k nebi a naposledy

kázala chase, aby nedozralé obilí požala a na mlát i v síni rozložila.

Pak spchala pro vodu do Litochy a pokropila požaté obilí. V tom se

vrátil hospodá a v hnvu zvolal: „Cos to provedla, divouse divoký!"

Ubohá žena zalomila rukama a vznesla se do mraku, s nhož práv
sypaly se kroupy na úrodu. Jen požaté obilí Holekovo bylo zachrá-

nno, z ehož tyž poznal, že jeho žena nebyla obyejnou smrtelnicí

a litoval, že daného jí slibu nedodržel. Ješt do nedávná chodila na

jae mladá chasa ke studánce Litoše, kterou vyistila a pak si zde

vesele zatanila. Také se smrtonoškou chodívají v lesnatých krajích

Železných hor. Skoda, že tyto obyeje již zanikají.

Vydáme se na další pout jižním smrem od silnice pelouské
z rozkošné vyhlídky na Ve dral ce lípovým mýtem na žulovou .. Vlí
skálu", odkud pi potku vystoupíme na Hrádek, zbytek to valem

obehnané tvrze nad Podolem. Ves B r a n i b o r a mstys P o d o 1 i Bil é

na úpatí hor pipomínají se již ve XIV. vku; rovnž dávná jest

osada Sem tš s evangelick\'m kostelem. Na sklonu silnice k Podbo-

anm vedoucí lámou bidlici. Nad Semtší v lese jest skryto staré

Hradišt a za ním roklí pijde se k Sovoluskám, kde jsou malá
ložiska vápence. Tudy ubíral se r. 14c/) proradný král uherský Ma-

tyáš od Hemanova Mstec do žírného áslavská za ustaviného

loupení. Vypálené osady na úpatí Železných hor znamenaly cestu.

kudy táhl Madary zbožovaný ..rytíský král". Na výšin vypíná se

osada Turkovice s mnoha pomníky pán Gerštorf a hrobkou za-

steleného na hon hrabte Pachty z Rájová.

Ze hbitova (361 ni) jest nádherný rozhled do sedmi bývalých kraj
eských, až ke Snžce, na Ještd, Bezdzy, na Kuntickou Hru a do

celého Polabí. S obzorem splývá pomník, postavený na památku ví-

tzství Daunova nad Prusy líí. ervna 1759 a vydmutá Vysoká /a

Kutnou Horou. I k jihozápadu jest daleká a nejpknjší vyhlídka



v áslavsku. Odtud na západ v klínu lesa dímá ves Raso v v ne-

vábné a drsné poloze. Mimo kapliky vracíme se v dosti znané výši

(387 m) ku Podboanm, kteréž tulí se k pat Podhoanského
kopce s nákladnou hadovkou silnicí.

Stará silnice stoupá skalou filitové bidlice dosti píke do vrchu.

Hospoda v Podhoanech dodávala pípeže do vrchu a ková zdejší

míval také zlaté asy. To pominulo, tak jako tu zanikla i vinice

Pazderkova. jež díve dávala hospodái až 3 vdra bílého vína.

Z rozsáhlých zahrad vystupuje dvoupatrový zámek v místech

nkdejší tvrze pán z Chlumu (ve XI V. a XV. vku) a hospodárných

Geršdorf, jichž rod dosud kvte v Prusku. Skoda, že není odtud spo-

jení s Chrudimském. Na kopci ješt zahlédneme obec Bílý Kámen,
ve dv ásti rozdlenou. Nazvána tak po kemenitém balvanu, na

nmž r. 1742 král Fridrich obdval ped bitvou u Chotusic. Protivou

k bílému kameni jest erná skála (413 m) u Hošalovic, kterážto

viska s pknou školou dkuje kostelnímu patrociniu sv. Haštala za

své jméno. Blízko odtud pi silnici leží obec Bukovina, která má
pímé silniní spojení s áslaví.

Opuková .široká mez" prokopána blíže Starkoe. Kostelík

zdejší pamatuje trnáctý vk a býval do r. 1717 farním. Obraz Nanebe-

vzetí P. Marie na oltái pipisuje se neprávem K. Sketovi. Do hbi-

tovní zdi zasazeno mnoho náhrobníkú Chotouchovských z Xebovíd

z XVI. a z poátku XVII. vku. Byl to rod dosti divoký.

Na tvrzi zdejší sedli r. 14-10 zemane Mareš a Valštejn.

V osad vyvrá pod opukou v peruckých jílech živý pramen, po-

dobn jako v Zaíanech na návsi.

Zelené luiny, ozdobené pi cestách vysokými topoly dovedou

nás mimo silnici do Zbyslavi. jež svým kostelem vysoko vyniká

nad okolí. Dv vže kostela zdejšího hledí daleko do kraje. Kostel

jest tak orientován, že od oltáe spatujeme ve vchodu vž kostela

áslavského. Pi vchodu všimnme si pomníku zemského rady Jaro-

slava Schofmana z Hemrles. Ktitelnice penesena sem z kostelíka ve

Starkoi. Osada tato kvetla již ve XII. století, a bylo tu živo i v pra-

vku, jak o tom svdí kamenní' sekery, bronzové hroty, kopí a mince

ímské (Oct. Augustus), na nž se v okolí pichází. Skalka pode

dvorem a za špýcharem jest dávný rulový útes, o njž rozbíjely se

vlny kídového moe, jež tu zanechalo zkamenlé ježovky, škeble, ve-

liké houby a plže. Vrátíme se k silnici do Podhoan.

Tam blízko pohromad jsou ti obce: Horní a Dolní Buice
i Vrdy. Leží na ece Doubravce a vzmáhající se tu prmysl dopo-

mže jim jist k povýšeni za msto. Nyní tu jsou dva cukrovary, mlýn
pila, kruhovka. cihelna a sušárna na ekanku.
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Y Buících stával kostel již ve XIV. vku. Když v XVI. století

ujali Valdštýnové Žehušice. dostal}' se Buíce a Vrdy s Vyapy a Vla-

icemi k panství žehušickému. V tchto vsích byli usedlí sebevdomí
zemane, kteí r. 1415 podepsali stížný list ke sboru kostnickému pro

upálení mistra Jana Husi. Z nich pipomíná se Beneš a Mikuláš

z Ylaic, Štpán z Yyap a Vítek ze Žehušic. Zdejší pdy jsou vý-

borné: dvory v Chotusicích. v Druhanicich a ve Vyapech má najaty

cukrovar ve Vrdech a pstuje pi nich burák a cukrovku na semeno.

Z nedostatku domácích pracovních sil bývá tu v let zamstnáno mnoho
polského a slovenského lidu polními pracemi.

Nízká, úrodná krajina pi Doubravce od Zleb až k Zaíanúm
bývá asto zalita vodou, tak že osady tvoí tu pak ostrovy. Až budou

pehrady na Hostaovce ve Zlebech a na Doubravce u Paízova do-

koneny, obmezí se zajisté tyto škodlivé záplavy.

Vrdy a Buice mají spolenou obecnou sedmitídní školu blíže

cukrovaru šlechtice Filipa ze Scholler ve Vrdech. Na tomto území

nalezeno pemnoho popelnic Lužického rázu. Vbec byla krajina zdejší

již v mladší kamenné dob zalidnna, jak o tom svdí nálezy „na stu

záhonech" u Koudelová blíže áslavi.

Dráha z Buíc-Vrd dli se u Skoyic na trat ku Zlebm a k á-
slaví. Prohlédnme si tedy bohaté panství Zlebské (57"88 ha pdy).

Koudel o vský dvr stojí na míst nkdejší tvrze rytí Kúdel
ze Zitenic. z nichž .Michal byl hejtmanem Žižkovým a v jeho klín

vypustil slepý hrdina u Pibyslavi ducha. Z téže rodiny byl na konci

XV. vku Augustin Xathanael. .lovk dobrý a starožitný", jehož

náhrobek zíme pi kostele áslavském. Dále k Žlebm jest knížecí ba-

žantnice ve Skovicích, kde odbývány ped lety rozkošné „ružo-

viny" školní mládeže áslavské. Pkné tyto dvory patívaly do r. I622

mstu áslavi.

Po delší cest vynoí se na vršku dva kostely v Marko vících,

starší sv. Marka z XIII. vku, kdys k Yilémovskému klášteru pativší

a mladší sv. Anny z r. I699, zbudovaný panem / Kaisersteinu. Za

ním vyniká nákladná hrobka knížat Aueršperk.
V kostelíku sv. Marka odpoívají mnozí rytíi ze Zitenic. / ('hole

a z Kaisersteinu v hrobce pod kostelíkem, který jest vlastn jen

kurem vtšího kostela r. 1507 zkráceného a druhdy ve XIII. vku
pknými freskami ozdobeného. Ped jich zabílením r. 1895 bylo lze

rozeznali obrazy rytíe na koni. Krista i Sv. panny Starosty. I' Mar-

kovic byla kdys hospoda a tešový sad. kam vycházeli áslavané se

osvžiti. Taký rozmarný a bojovný výlet líí áslavský rodák dr.

Ladislav <
L
>uis v básni: .Tešn". (Poetické Besedy!

Úpravná knížecí cesia spje do stinného stromoadí. / nho/ od-

bouje blíže rozsáhlého panského dvora silnice k Morkám na vídeskou



93

silnici. Všude shledáváme stopy vzorného hospodáství, jež panuje na

statcích knížete Frant. Josefa Aueršperka. Pod kopcem na ece Doub-

ravce jest elektrická stanice, z níž vede se do dvora proud, který po-

hání rzné hospodáské stroje, jakož i stroje modern zaízené mlé-

kárnv a slouží též k osvtlování nedalekého zámku.

Kolem budovy iditelství a úedních stavení, umínných na kopci,

pijdeme stinnou cestou ke kaplice sv. Jana. odkud mile pekvapeni

zíráme na perlu áslavská — památné

ŽLEBY a malebné jich okolí. Pes píkrou zalesnnou ^trá hle-

díme do hlubokého, pvabného údolí, jímž prodírá >e Doubravka, jesi

to .žlab" (žleb), po nmž nazván hrad a msto, jež nyní na pl tetího

obyvatel itá - Zleby.

Tu v syté zeleni, prostoupeny etnými >tromy. roztroušeny jsou

útulné domky obyvatel msta, nad nimiž vypíná se imposantní sku-

pina budov hrdého panského sídla: kulaté a tyhranné vže a palá-

covité budovy — kus -tedovku a kus novovku pojí se tu v ladný

a harmonicky celek, vzácná to výminka pi takovém komplexu budov.

na nichž pracovaly rzné vky. Druhému zakladateli Zlebú. jak právem

mžeme nazvati knížete Vincence Auer<perka. který ke konci prvé

polovice minulého století ujal se vlády na rozsáhlých panstvích této

linie knížat Aueršperku. podailo se za pomoci zdatných spolupracov-

ník upraviti a pestavti Žleby v panské sídlo, jež pi zachování

a šeteni starého rázu poskytuje veškeré pohodlí a výhody moderních

ZLKBSKY ZÁMEK.
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budov. Tak. jak nyní

/lehy spatujeme, jsou

dílem tohoto umní mi-

lovného kavalíra. Impo-

santnímu, avšak nevtí-

rajícímu se zevnjšku
odpovídá nádherná vý-

zdoba vnitku, ve které

jeví se vkus a smysl

pro krásu; etné a vzá-

cné pedmty a umle-
cké sbírky zámku Zleb-

ského, vtšinou uni-

káty, naplní znalce i

laika obdivem a proto

neml by si nikdo, kdo

v této krajin se octne.

odepíti návštvu zám-

ku, jež jest za nepí-

tomnosti vrchnosti do-

volena.

Pvodní hrad. jenž

tvoí dosud jádro šastn zmodernisovaného zámku, vystaven byl po

tehdejším zvyku na ostrohu a picházíme do nho cestou, chránnou
hradbami a baštami pevného díla. Projdeme dvma branami a staneme

v prvním dvoe, nkdejším to pedhradí, z nhož upravena byla za-

hrádka, kabinetní to kousek zahradnického umní. Mezi touto hradní

partií a vlastním zámkem jest pvodní hluboký píkop a ješt dnes

jako za starvch dob pepíná jej zvoditý most. Rozsáhlá zadní budova se

svými kídly tvoí nepravidelný tverhranný dvr. Pístup do severní

éásti uzavírá brána, zdobená pvodním aueršperským znakem — turem,

vrata opatena jsou umlecky pracovaným zámkem z dob Ferdinanda I.

K velké budov pistavny byly na kídlech vze a na západní stran

gotická kaple. Jižní strana zámku spoívá na skále, která tu byla

hradnímu stavení mocnou ochranou. Nkdejší staré hradby byly vtši-

nou zachovány a vinou se kolem zámku jako ochranný pás, v nmž
zachoval se úzký parkán, který sprostredkovával díve spojem mezi

hradem a chránícími jej opevnními. Jeho zachováním jest umožnno.
že mžeme si dkladné pn blednouti zevnjší éást zámeckých budov
s charakteristickou jich výzdobou.

l)o vnitního dvora, který utvoen byl budovami nkdejšího pa-

láce, v nmž SÍdlívali majiteli'' neb ti. jimž hrad doasné byl k užívání

propjen, pijdeme branou, ke klen- byl bránn pistup mohutnou
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vží, kterou lu však nyní již rreshledáváme. Nádvoí toto obklíeno

jest na všech stranách arkádami. Pkný dojem, jímž na nás psobí,

rušen jest ponkud tím. že na severní a jižní stran jsou arkády ty

proti vlivm povtrnosti chránny zasklením. Sloupy a pásy arkád

dekorovány jsou svží zelení a stny vyzdobeny znaky, emblémy a

rznými vzácnými zbranmi.

NÁDVOÍ ZLEBSKEHO ZAMKI

Za vchodem po pravé ruce jest nezbytná pro hrad studn a nad

ní, jak to i jinde v starých hradech a zámcích spatujeme, sloupoví

zdobené krásnou prací z kutého železa, ukazující pvodem svým na

šestnáctí' století. V prostranných skalních sklepeních, pod celým

zámkem rozložených, bývaly uchovávány nápoje a spíže pro potebu

hradního pána a jeho družiny. Pes sto místností, vtšinou k obývání

upravených, veškeré chodby a schodišt vyzdobeny jsou rznými lo-

veckými trofejemi, vzácnými a drahocennými zbranmi starého i no-

vjšího díla, nábytkem rzných sloh, keramikou, ve které vyniká

nkolik vzácných pedmt eského pvodu, zvlášt talíe a mísy,

zdobené Trkovskvm znakem, malbami na skle. na dev a na plátn
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a ezbami veliké ceny — pravé to museum. Zvlášt obdivována jest

rzná zbroj a staré zbran, jež jsou u nás — u národa, který slavnými

válenými iny budil kdysi úžas a hrzu v celé Evrop, velikou vzác-

ností. Pipravili nás o n a naplnili jimi evropská musea rzní ne-

pátelé a „sbratelé", kteí po centech odváželi je / Cech. — Bolno

na to vzpomínati

!

X

rytíská sin zlebskeho zámku

Pozoruhodný jest rytíský sál, v nmž zavšena jest stará podo-

bizna Žižkova, budicí však v diváku pochybnost o tom. zda jest tu

pravá jeho podoba, rovnž tak pochybovati lze o dvou starožitných

meích, klon- dle povésti patívaly knížatm Betislavovi a Oldichovi.

V dobách, kdy Zloby náležely Janovi Rudolfovi Trekovi / Lípy, byl prý

v tomto sále provolán Valdštýn /a eského krále. Y této smi rozv-

šeny jsou prapory a /broj / bitvy u Sempachu r. 1386, shledáváme se

m s vyobrazeními bohatého stolování a turnaje kteroužto stedovkou
válenou hru mžeme dle obrazu sledovati do všech podrobnosti.

Skvostné nádoby, sklenice a poháry nesmírné ceny a umlecké hod-
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noty ve vkusn pracovaných skíních na podiv vystavené, doplují
skvlou výzdobu.

S pavlánu jest nádhern>r rozhled do pvabného zámeckého okolí;

ped námi prostírají se hebeny Železnsxh hor a ke sluchu nese se

hukot Hostaovského vodopádu.

V audienní knížecí síni jsou rozvšeny rodinné podobiznv. mezi
nimi Vickarda, prvého knížete z Aueršperku a portréty v pozdjší
dob Neugebaurem malované, obraz bitvy u Sisku r. 1593. na nmž
roztomile naivním zpsobem zobrazeni jsou andílkové, pinášející pomoc
kesanským vojm, zápasícím s Turky. Ebenové skín se skvostnými
intarsiemi ze slonové kosti a perlet naplnny jsou pedmty veliké

ceny. Spatujeme tu zlatem a stíbrem ozdobený korunovaní me
Ferdinanda I., tak zvané žezlo Valdštýnovo z bílého kišfálu, zdobené
velkou rovnž z kištálu pracovanou lilií a maršálskou hl hrabte Jero-

nýma Colloredo, známého z obležení Prahy Švédy. Též bývá obdivo-

vána stíbrná mísa, do níž zasazeny jsou Mannsfeldské tolary rzného
ražení.

S vybraným vkusem upraven jest též pokoj paní knžny. Stny
jeho pokryty jsou koženými, pozlacenými alouny a se stropu usmí-

vají se na nás dv roztomilé, Rubensem malované hlaviky. Madon na,

v byzantinském slohu malovaná, krásná socha Kristova a klekátko

s pergamenovými modlitebními knížkami, bohat drahokamy zdobe-

nými, doplují ladný ce-

lek. Podobizna angli-

ckého admirála Trompa
(i 1691) a miniaturní

portrét kardinála Richc-

liena, kamna mistrn
provedená dle vzoru

vrsailského z doby
Ludvíka XIV., perletí a

slonovou kosti krásn
vykládaná skí stojí

též za podíváni. Než
opustíme tuto komnatu
pohížíme se ješt v

pozorování podobizny

choti zvelebitele hradu,

umnímilovného kníže-

te Vincence z Aueršper-

ka — Vilemíny, rozené

hrabnky z Colloredo-

Mannsfeldu. Tato zd- ZBROJNICE ŽLEBSKÉHO ZÁMKU.
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dila neobyejnou krásu a pvabnost po své matce Kristin, rozené

hrabnce Clam-Gallasové, jež byla snad po celé Evrop známou krasa-

vicí. Knžna Vilemína pivezla na Zleby mimo své vno množství draho-

cených umleckých a starožitných památek. S ní dostal se Aueršper-

km známý Colloredský palác v Praze a panství Zelená Hora. - Z po-

koje paní knžny dostaneme se nízkými skvle vykládanými dvemi
do galeriového pokoje, vykládaného modrými zlacenými alouny. Rzné
umlecké památky, obrazy, starobylé náiní a zajímavé pedmty, mezi

nimi kukla, do níž oblékali lovecké sokoly a j. poutají pozornost dívá-

ním již tém znaveného návštvníka. V malé knihovn umístno jest

mnoho vzácných knih a inkunabulí (velká knihovna o 10.000 svazcích

umístna jest v levém zámeckém kídle) a na stnách zíme brnnice,

kukly z drátného pletiva, kuše a samostíly. Durerem malovaná podo-

bizna šlechtice a šlechtiny z r. 1516 pedstavuje prý Buriana Trku
z Lípy a jeho chot, další pak podobizna šlechtice v aksamitovém rouše

jest malována Holbeinem mladším. V další síni jest mnoho zbraní a tro-

leji z ticetileté války a podobizny rzných vojevdc z této neblahé

doby a památky upomínající na nejvtšího renegáta všech vk a ná-

rod — Albrechta z Valdštýna, který byl švakrem ubitého s ním v Chebu
Adama Erdmana Trky z Lípy, jehož tu býval astým hostem: rovnž
upoutají nás dva skvostn vyezávané lovecké rohy. z nichž jeden z r. 1683

patival Janovi Sobskému. V rytíském kabinet jsou starožitné ped-
mty, nalezen na Lichnici a Ohbi a kamenné mlaty a bronzy z okol-

ních naleziší. Šípy a stely z husitské doby. latinský misál z r. 1416

a malby na skle, zobrazující nkteré panovníky rodu Habsburského

tvoí vzácnou výzdobu této místnosti. Starobylá vyezávaná skíka
s mnohými pihrádkami, zdobená erbem Trkovským patívala prý

Magdalén Trkové z Lobkovic, matce Adama Erdmana Trky, jež

pro svou lakotu a hrabivost požívala nechvalné povsti a zvána byla

obecn „Mandou Trkovou*1

. A^zácné keramiky, runice Moice saskho
a me vojevdce Trautsona, nalezený v jeho hrob doplují nezvyklou

podívanou. Zde jest též vyložena pamtní kniha, do níž se zapisují

hosté a návštvníci žlebského zámku.

Knížecí kahimt jest rovnž schránou mnohých vzácností. Jest tu

sklenice maršálka Radeckého, džbán haví kutnohorských dle znalec-

kého posudku ze XIV. století, též drahokamy vykládaný pohár knížete

Colloreilo. ímské terrakoty a tesák i nožík Kára Mustafy, oblehatele

Vídn, vzácné zobrazení Matky Boží ve slohu byzantském a dva

obrázky, znázorující turnaj, jehož se súastnil císa Maxmilián —
„poslední rytí" a jeden len rodu auoršperského. Sousední kabinet

naplnn jest takte/ rznými památkami a vzácnými umleckými vý-

tvory, jichž zde vypisovati nebudeme tak jako veliké množství vzác-

ností, chovaných v dalších síních.
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Popis všech tchto památek vyplnil by objemný foliant a as
k návštv zámku ruený postauje sotva k povrchnímu jich shlédnutí.

Bohatství nakupených zde vzácných vcí jest tak ohromné, že krom
sbírek v Hluboké chovaných není mu v echách rovno. Všecka tato

nádhera a spousta nahromadných zde vzácnosti budí v pozorovateli,

obeznámeném ponkud jen s djinami své vlasti zvláštní, ovšem že

vtšinou neradostné pocity. Mže zde sledovati vzrst a slávu národa

a také jeho pokles. Bohužel, že tch památek, které se k dob úpadku

národa upínají, jest mnohem více.

Po prohlídce zámku scházíme opt do nádvoí a neopomeneme

ješté k posledu navštívili zámeckou kapli, jež jest v pízemí po pravé

stran vchodu. Jest tu sošnická výzdoba z dílny Emanueia Maxe. jehož

výtvory od vrstevník kdysi za umlecká díla vysoké ceny považo-

vaná, ztratila dle nynjšího umleckého nazírání mnoho na své cen.

Okna zdobena jsou figurálními malbami na skle a oltá vybudovaný

v gotice, jak jí v letech padesátých a šedesátých minulého století

rozumli, zdo.ben jest obrazy Zvstování P. Marie a patron knížecích

manžel Vincence a Vilemíny Aueršperkových, za nichž povstal žleb-

skv zámek tak. jak se s ním dnes setkáváme. Jest to dílo malíe

Schónmanna. Této. dnešnímu vkusu neodpovídající práci elí v oratoi

neobyejn krásný reliéf z pálené hlíny, dílo to ílorentinského umlce
Luca della Robbia z r. 1431, jehož díla vyvažuji se zlatem. K nmu
druží se reliéf, zobrazující narození božského dítte, práce to provedená

ve Florencii r. 1431 na slovo vzatým Obusem a mistrné provedená

hlava korunovaného Spasitele v kehlheimském mramoru. Epitafium

rytíe Suda z enec. zemelého r. I532 bylo sem peneseno ze Zde-

chovic. Nebyla to štastná myšlénka, umístili toto umlecké dílo na

místo mu nenáležející a nešastné provedená jeho restaurace porušuje

soulad této svatyn. V kout zazdn jest pvodní znak Aueršperk,
penesený sem s nemalým nákladem z Aquileje a kamenná porou-

chaná ktitelnice ze XIII. století, nalezená prý pod Lichnicí.

((pouštíme nádherné toto panské sídlo plni dojm a vzpomínek

povznášejících, však ješt více drticích a povšimneme si na zpátení

cest vodotrysku, chrlícího vodní soumrné paprsky ze stedu vkusn
a peliv pstných kovin. mezi nimiž umístna jest socha prvního

Aueršperka, krotícího zubra, pi emž man vzpomínáme na pedka
rodu Pernštejnského. jehož podobný výkon zkrocení zubra, zobrazen

jest na rzných budovách ve starobylých Pardubicích. A skulptura

žlebská jest dílem proslaveného Fernkorna. zamlouvají se nám pardu-

bické, až skorém naivní plastiky lépe, jsout tam na svém míst. Ne-

daleko fontány, kterouž Fernkornovo dílo korunuje blají se dva

mramorové sloupy z Pompejí.
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POMPEJANSKÉ SLOUPY NA ZÁMKU
ŽLEBSKÉM.

K vli zevrubnosti podo-

týkáme, že na restauraci Zleb

a jich výzdob pracovali hlav-

n chrudimský stavitel Frant.

Smoranz a socha Emanuel
Max.

Na západní stran pi Dou-
ravce jest nádraží a hned vedle

rozsáhlý cukrovar a zmínná
již elektrárna. Lesnatou strá

v pozadí zdobí kíž na skalce.

Serpentina, podmínná vyvý-

šeným položením zámku sni-

žuje se k mstu, k nmuž do-

spjeme poblíž lihovaru a vcho-

du do háje a parku. Hostinec

„na hrázi" naproti vystavený

jest útulkem turist a návštv-

ník památných Zleb. Pkn,
výstavné domy lemují cestu

k námstí, rozloženému pod

hradem. — Cestou podnikáme v duchu exkursi do djin tohoto místa,

jemuž nebyla vykázána podružná úloha v bohaté historii naší vlasti.

() pvodu názvu .Zleb" jsme se již zmínili. V nmeckých pra-

menech se setkáváme se zkomoleným názvem „Sleben". — Hrad za-

ložen byl nejspíše Jindichem z Lichtenburka (1256—1297), lenem
starobylého eského rodu, kteí as pvodn se zvali Svtlíky a po ne-

chvalném tehdejším zvyku psali se pány z Lichtenburka. jak pvodní
svj nedaleký a pevný hrad jmenovali. Pozdji byly Zleby hradem
královským a dostaly se v držení Markvarta z Yarlemberka. pipomí-

naného v roce L-Í77 co jich držitele. Týž vzepel se králi Václavovi IV.

jenž hradu r. LJ
>íi?i dobyl a ke královské komoe pipojil, Zleby s Lich-

nicí zastavil Václav Štpánovi z Opona, jenž byl roku I397 s jinými

milci královými na Karlštejn zavraždn, po nm následoval Jaroslav

z Opona, nejspíše jeho bratr naež /as po r, 1401 dostaly se v drženi

Jindicha Lácemboka z Chlumu. Hradu zmocnil se pak vrolomný král

Zikmund, jenž jej zastavil Oldichovi / Hradci', pak jíní vládl Petr

Zmrzlík ze Svojšína a pešel opt na krále Václava IV. R. 1 427 zmoc-

nili se hradu Táboi, kteí jej poboili a msteko vypálili. V této

pohnuté dob vystídali se rzní pani na tomto zpustošeném /boží a

tyto neutšené majetkové pomry trvaly po celé století. Svtlým zjevem
/ této neklidni'' doby jest pan Kunes líohdanecky / Hodkova. jenž se

stal majitelem a dobrodincem zašlého panství okolo reku I522. V držení
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jeho vystídali se pak rzní rodové, tak ku p. nabyl ho r. 1615 známý
Heman ernín z Chudenic, až r. 1629 prodal František rytí de Magni

panství žlebské Janu Rudolfovi, hrabti Trkovi z Lípy, nejbohatšímu

to po Valdštýnovi magnátu eskému. Po známé katastrof chebské

darováno konfiskované panství cizáku Helfrydovi hrabti z Meggau,

po nmž vystídalo se tu jeho píbuzenstvo, až je koupil Karel Jáchym
hrab z Bredy, pak konen Josef František ze Senfeldu, jehož dcerou

Kateinou, zemelou r. 1754. dostalo se Janu Adamovi z Aueršperka,

po nmž nabyli Žleb jeho píbuzní, z nichž kníže Vincenc Karel Auer-

šperk. jenž pojal za manželku dceru podmaršálka knížete Františka

Colloredo z Mansfeldu — Yilemínu, o které jsme se již zmínili —
ujal se zpustlého a historicky památného hradu a upravil jej vkusn
bez znané poruchy pvodního rázu a nesmírným nákladem tak. jak

se nám dnes jeví. Zemel r. 1867, zanechav po sob památku pravého

šlechtice, pítele památek a milovníka slavné minulosti. Po stopách

jeho kráel i jeho syn a nástupce, kníže František Josef.

Seznámivše se s metropolí nkdejšího panství žlebského, podnik-

neme pout po jeho území. Vdcem je nám eka Doubravka a nastou-

píme cestu po pravém jejím behu.
Zde stoupá místní dráha k Ronovu objíždjíc tžce vrch, odkud

jest pekrásná vyhlídka do úvalu žlebského na malebný' zámek a vý-

stavné msto, až k chaloupkám, které se pod skalou krí. Doubravka

hladce plynoucí pepjata jest železniním viaduktem a zdným mostem
pi okresní silnici k Ronovu vedoucí. Nikdo by nevil, že tato bystina

stává se po pívalech dravou ekou, jež vysoko z koryta svého vy-

stoupí a rve divou silou behy a nií píbytky a dílo lidské ruky. Proto

vítáme stavbu pehrady na Doubravce u Paízova i nádržku na Ho-

staovce. o nichž se pracuje.

Pi pravém behu Doubravky vzedmula se opuková Široká Mez,

jež tvoí úrodný úval pod Železnými horami až za Ronov. Na ústupku

opukové Meze prostírá se starožitná ves V i n a e. Osada tato, jakož

i sousední Vinice ukazuji svým jménem na vinaství, na opukových

stráních pstované. Vinice vznikla teprve r. 1784 z podntu knížete

Jana Adama z Aueršperka. na míst dávno zaniklé osady Drbohlav.

Blízké Louíce a L i p o v e c náležejí již k panství žehušickému.

V Louících jest rozsáhlý panský dvr a blízký Lipóvec vznikl kolem

nkdejší staré tvrze, jejíž zbytky zíme v píkopech na zahrad Tetevov,
kde nalezeny zajímavé kachle.

Jsme na rozhraní ti velkostatk: žehušického, podhoanského a

žlebského. Vlhkou roklí kolem hald hlíny a kyzu, mnícího se ve

vivianit, vstoupíme do lesa, kde v malebné rokli b>rvalo zelenavé je-

zírko, utvoené nkdejším vápencovým lomem, z nhož však byla voda

vyerpána. Pkným lesem stoupáme k bývalé tvrzi Sloupci, kterou
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lid také Karlovem jmenuje, ponvadž podhoanské panství platilo

odtud jistou dávku Augustianm na Karlov v Praze. Cesta listnatým

lesem zvábí nas na Skálu. 422 m vysokou. Odtud bývala skvlá \y-

hlídka dalekohledem až na Prahu, nyní však les perostl dávno zbo-

enou vyhlídkovou vž „na divadle'. Odboíme pak na lesní cestu do

L i c o m i c, vlastn Vicemilic, kde b5'vala tvrz proslulého husitského

hejtmana Jana Hvzdy z Vicemilic, eeného „Bzdinka". Zdejší filiální

kostel sv. Kateiny pipomíná se již ve XIV. vku jako farní a byl

nedávno obnoven. Nedaleko osady pi silnici stojí Chybka, druhdy

tvrz, nyní hospoda. Jako na pokraji hor Železných a na mnoha blíz-

kých místech, tak i zde dolováno na hndel, emuž nasvdují upro-

sted polí propadávající se šachty. Blíže k Železným horám, v poloze

„na Budtinách". nalezeno mnoho kamenných nástroj a mlat. Pi
silnici k Ronovu leží zámožný B o u s o v, s etnjmii píslušníky ref.

evangelického vyznání. Výstavné statky i dobe vedená hospodáství

dokumentují utšený pokrok a snahu po zvelebení, jež obyvatele této

pokroilé obce ovládá. Výše pi horách leží Žlebská Lhotka pi vstupu

horácké cesty od Zbyslavic do kraje. Pod hrdým hbetem Kokaky
(466 m), tulí se k lesu Ž 1 e b s k é C h v a 1 o v i c e s myslivnou. Pi
silnici zastavuje vlak místní dráhy z áslav do Závratce vedoucí.

Než projdeme druhou jihozápadní ást panství žlebského. za-

stavíme se na Ronovsku.

Msto RONOV NAD DOUBRAVKOU jest osada prastarého p-
vodu. Založil je Oldich z Lichtenburka roku 1307. Zakládací listina

msta jest zachována v originále a též potvrzení její eské Václavem
IV. Nebylo však kostela v Ronov a tu král lan, jako pán na Lich-

nici, založil zde kaplanství. Farní chrám stál v Protivaneeh, z kteréžto

osady zbyl jedin}'r kostel sv. Kíže nad ekou Doubravkou se hbito-

vem pro osadníky ronovské. Msto má nev5rstavn\r
, zánovní chrám

sv. Vavince na námstí a naproti mšanskou školu chlapeckou. V témž

poadí jest radnice a zámek, vystavn)' k jihu na míst bývalé tvrze.

Obyvatelé živí se vtšinou jen hospodástvím. Kvetoucí zde díve

hrníství pokleslo.

Zde se narodil r. 1847 slavný krajiná Ant. Chittussi (v 1891)

a v blízkém mlýn Korenickém spisovatel Ferd. Schulz.

Msto iní píjemný dojem sadem na namésti, blízkostí malebné

icky Doubravky a mohutnou hradbou Železných hor na obzoru.

Zdejší nadaní panství má 4213 ha pdy a representuje s prona-

jatými dvory v Temošnici, Moravanech a s nov pikoupeným sou-

sedním panstvím Bslvínským na Chot.bosku znaný majetek.

Se zámkem souvisí panský pivovar a lihovar, jimž jsou pknou
štafáží své/j zelené zahrady. Celou širou krajinou vládli držitelé Lich-
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nice, páni z Lichtenburka, kteí pi kostele sv. Kíže mívali svj
poheb. S Lichnicí spiat osud Ronova až kr. 1590, kdy Arnošt Raben-

haupt ze Suché usídlil se na nové tvrzi v Ronov. Také mocní a bo-

hatí Rabenhauptové našli poslední odpoinek u sv. Kíže, kde ada
umlecky proveden}'rch náhrobník zazdna pod románskou emporou
z XIII. vku. Z náhrobník tu zachovaných vyniká pomník Albrechta

nejst. Rabenhaupta ze Suché a Hlaváe z Bliušic z r. 1584. Raben-
hauptové pistavli ke kostelu nákladnou kapli s hadcovými veejemi.

Na vži visí zvony z r. 1550 a 1607. Statek, pipadlý po smrti

Arnošta Rabenhaupta ze Suché králi, prodán r. 1628 Benign Katein
z Lobkovic, od níž jej koupil Fr. Chiesa. Po vymení rodu jeho dán

kostelu sv. Jana v Oboe v Praze, který jej postoupil r. 1064 rytíi

Ant. Binagovi. jenž zboží zcelil, avšak již za 5 let prodal je plukov-

níku Janovi Fr. z Kaiseršteina, který držel sousední Zleby. R. 1672

ujal Ronov Jan Ig. Vltavský z Manersvertu a r. 1678— 1716 sedel tu

Arnošt Hyzrle z Chodu, jenž panství pedal klášteru Ždárskému, od

nhož je získal Jos. Jar. hrab Vžník (t 1740). Po nm koupil zboží

to Jan Václav hrab Caretto de Millesimo, jehož syn Jan Josef, když
strýc Jan Jindich bezdtek zemel r. 1801, zídil z nho nadaci pro

chudé šlechtice. K panství tomuto, jež spravuje místodržitelství pro

království eské, pati i známý dm v Celené ulici v Praze, v nmž
jest šlechtické kasino a nkdejší známá restaurace Pecoldova.

Okolí Ronova k ece Doubravce jest pvabné. Hlubokým korytem

plyne eka, ženoucí tyi mlýny, z nichž nejvtší jest i na páru zaí-

zený mlýn Korenický. K nmu od jezu vyhloubili horníci skalou tu-

nelový. 200 m dlouhý náhon. Xa vršíku vypíná se starý kostelík

sv. Kíže a pi nm blá se hbitov', kde jest pochován eský nove-

lista Prokop. 1'es balvanitou eku na protjším kopeku blá se

u Knžic. skrytých ve stromoví, kostelík sv. Martina, jediný to zbytek

z nkdejší osady Stusyn. V kostelíku jest hrobka Andla z Ronovce
a zbytek nápisu, který hlásá, že Hynek z Lichtenburka vnoval ko-

stelu polnosti, kterým se íká podnes „na Hynkovsku". Blíže ku Žlebm
jsou Bis ku pice, odkud jest pkná procházka kolem dvora hájem do

Žleb. Blíže tchto osad stával ješt v XVI. vku dvr Suhotlesky,

zaniklý v ticítileté válce. V okolí vykopají asto pravké kamenné
i bronzové nástroje. Pi zákrutech Doubravky vypínají se rozkošná

hadcová a korsitová skaliska, sahající až k Mlado ti cím. Odtud k jihu

skryt jest v ovocném stromoví zámek a dvr Moravany. V kapli

zachovan;í stará rytina, zobrazující sv. Jana Nepomuckého, jest tištna

na hedvábí. Mezi Spytici a Buovicemi v zákrut Hostaovky
vyniká Hradec, pravké to sídlo, zpevnné valy s píkopem pi dávné

cest Libické ode Zdaru ku áslavi. Lesnatý pahrbek hledí k staré

osad v Paíž o v, která se stala známjší nákladnými pracemi na
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pehrad pes Doubravku. Na vršíku nad osadou vyniká bílá vížka

filiálního kostelíka s románskými okny. Odtud vzat obraz Madonny
z XII. vku do musea v áslavi. Devt vk peletlo pes tichy ko-

stelík. Dole u jezu rozkládá se výstavný mbýn, druhý rozmetla prudká

voda ped nkolika lety. Sta pilnj^ch rukou pracuje na vodní pehrad.
Široký tunel odvádí vody do eišt a pehrada má místy zdi až 5 m
silné. Práce tyto státi budou dva miliony K a jsou sveny architektu

ekovi Kikovi a inženýru Novákovi. Pod Paízovem byl hamr.

patící k huti Hedviin, jež nedávno zanikla. Reka vine se tu houštím

a luinami. Jsme na hranicích okresu Chotboského, kde pvabná,
stará Bstvina hledí pes háje a rybníky k horám Železným. Tam na

podhí založen Ve stec s dvorem, výše pak u silnice leží hospoda

Kížovka a nad ní u lesa Kubiko vy Duby a Lhotka.
U silnice ležící Skalka zaslouží si své jméno. Ve zvyšujícím se

terénu jsou opukové lomy, z nichž bere se stavivo na budovy i na

žlaby. V blohorské opuce asto nalézáme zkamenlé škecle, raky.

ryby a hlavonožce Ammonitv. Blíže k Doubravce blá se ovín a silnice

ovocným stromovím roubená vede do Temošnice pi konci místní

dráhy z áslav sem vedoucí. Zdejší krajina jest hledaným letním

pobytem. Výstavný zámek pamatuje XVIII. století; díve tu byla tvrz.

na které sedl Zikmund Rabenhaupt ze Suché, když mu vyhoelo hrdé

sídlo Lichnice r. 1610. Zboží Lichnické sluje od tch dob Temošnickým.
R. 1700 dostal je Jan Ant. Rabenhaupt ze Suché a prodal je r. 1747

Janu Václavovi íšskému hrabti z Millesimo, pánu na Ronov, s nímž

Temošnické zboží odtud sloueno. Veliký hospodásky dvr obklopují

zahrady. U silnice klape mlýn z neomítnuté opuky vystavný. Na
druhém konci osady k nádraží jsou dva hostince, kam výletníci sp-
chají. Železné hory a chmurná zícenina Lichnice se nám piblížily a

neopomeneme zajisti' vdnou vycházku, jež nám utkví na vždy

v pamti.
Zlaty potok od I ledviina tekoucí strhal hráz a vyrval behy.

Sledujíce jeho lok pijdeme do jehlinatého lesa. Zde otvírá se skalnatá

píná rokle k východu. Mocná síla pírody roztrhla pohoí na dvé a

nastavla bašt i strmých zdí pi rokli zvané Peklo-Mezihoí. Tam. kde

u potoka šíí se malá rovinka s políkem /budovány v roztomilém zá-

tiší hut v Hedviin. Díve patily rodin Svobodov, po ni po-

koušeli se rzni odborníci, aby starý tento závod udrželi, ale nepo-

dailo se to, ponvadž dovoz rudy neb opilku se velmi prodražil. Proto

nekouí se ji/ ze zdejších pecí a do bílých stavenícek sthují se letní

hosté, kteí chtjí užíti pannenské pírody v celém pvabu. Po strhané

cest lze vystoupiti ku Starému Dvoru pekrásnou silnikou horskou

mezi kapradím, netykavkami a bublavým potkem pod píkrými
srázemi skalními.
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Jdeme-li však smrem východním dále, míjíme pilu v Pekle a

otoivše se ped rybníkem na právo navštívíme Dolní Poátky, již

pi severovýchodním sklonu hor položené. Pi samých hranicích okresu

roztroušeny jsou chaloupky ve Zdá re i. Zde žulové balvany jako

zkamenlé stádo pokrývají výšinu. Odtud vede silnice na Se a na

druhou stranu do Kraskova, pkné to pohorské osady. Rádi vzpo-

mínáme na zdejšího nadlesního Samuela Jarkovského (f 1875), který

bvl vhlasným velaem.

HEDV1INO UDOLI

Dle lidové povsti nazvána byla vesnice po „krásném kovu",
který dávní její obyvatelé v Zlatém potoce rýžovali, emuž ale odpo-

ruje složení pdy na permském podklad. Krajiny tohoto útvaru se

svou ervenou zemí bývají asto zvány Krásno, Krasikov a na jihu

známý roklinatý a devastovaný Kras. Z Kraskova dojdeme podél po-

tku do lesní vísky Skorá nova pod vysokou žulovou kupou Buinv
(602 m).

Pes hranice okresu sune se lanová dráha o 160 vozících, jež do-

pravuje prachovický vápenec na nádraží u Závratec ; zídila ji pražská
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banka „Union". — Nastoupíme další cestu ke Starému Dvoru, od nhož
klikatí se silnice spjící nad hlubokou rokli do kraje. Opustíme ji a

luinou a polní cestou dáme se k male osad Podhradí, nad níž

vypíná se

LICHNICE, druhdy pyšné sídlo jednoho z nejprvnjších eských
rod a zboží královské, nyní truchlá zícenina, propadlá zkáze. Místu

nádherného kdysi hradu, jehož romantické okolí jest mu skvostným

LICHNICE oi) SEVERU.

pozadím, památného bohatými svými djinami, obesteného kouzlem

poesie a povésti, spatuje píchozí nevysoké sesuté a místy se zemi

srovnané zdi. hromady kamení a rozmeteného staviva, jehož znaný
díl Sthoval se do nkdejšího podhradí, v nmž si osadnici vystavli

z nho nízké domky. Jediná to odveta potomk za všecky útrapy a

útisky, jichž zakoušeli pedkové od necitelných pán, kteí vládli

s hrdého Svého Sídla celému dalekému okolí. V poslední dob byly

zachovalé ješt hradní zdi opraveny a zakázáno další lámáni a odvá-

žení kamene ze zícenin, ímž aspo na drahnou dobu uinna pítrž

neomluvitelnému vandalismu. Hrad. pvodn Lichtenburg zvaný, vy-

stavn byl po dávném zpsobu na skalnatém ostrohu, výbžku to
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ZBYTKY HKADl" L1CHICE.

Železných hor, od nichž jej oddluje dvojí hluboká a srázná rokle. Jižní,

která se táhne na východ smrem ke Kraskovu, slov Peklo neb

v Pekelnikách, též Mezihoí, kdežto severní nazývá se Lovtínskou
roklí.

Lovtínská rokle táhne se od mlvna Lovtína pod hradem k Zá-

vratem. Z ní vystupuje tak zvaný „díví kámen" neb „díví skok",

strmá to skála zakonená na vrcholu nevelikou plochou, k níž vede

obtížná, za starých as tém nepístupná cesia. Na ni musili dle

povsti, která se i o Kynastu vypráví, komo vyjeti a tu se otoiti

smli rytíové, kteí se Lichá/cli o ruku necitelné hradní sleny Milad}-.

Mnoho z nich zaplatilo to životem a nešastné skonila i slena.

Xa hrad vede nkolik nestejn schdných cest a pšin, jezdívalo

se však tak zvanou Velkou Hradnici, cestou to ve skále vylámanou,

nyní vsak zanedbanou. Hned v místech, kde zmínná již lanová dráha

úpatí lichnického se dotýká a pro svou nebezpenost jest plotem

ohraniena, poíná již hradní opevnní, které se rznými smry
ke hradu rozvtvuje a sesiluje. Vtšina val a násp jest již rozmetena

a píkopy zasypány, tak že jen zkušené a znalecké oko dovede jich

rozlohu a úel rozeznati. Po první brán, kterou se do podhradí vchá-

zelo, není již ani stopy a nemžeme také sledovati bývalou cestu,

kterou bychom pišli k druhé, taktéž již zmizelé brán, kterou se

vcházelo do pedhradí. My však dáme se cestou vedoucí do nynjšího
Podhradí, nkdejšího to msteka o 33 íslech domovních. Na kraji

obce jest hospoda a pi ní památný „Zižkv dub.
1-

Další cesta smuje
k severu, zatáí se pak na západ k malému sádku, pi nmž jsou

zbytky silnjšího opevnní se stílnami, zde bývala tetí brána. Odtud
vede cesta opt k jihu a zatáí se na východ k rozvalenému mostu,

za nímž jest tvrtá brána, ku které v dávných dobách sahalo až ped-
hradí. Na této kdysi mohutné stavb vidíme nejlépe s jakou krutostí

a vypoítavostí pracovala tu niivá síla a hrabivost lidská. Ješt
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ke konci let tyicátých minulého století znatelné stnomalby v prjezde
znieny, klenba proražena, pitesané pískovcové kameny a ponkud
jen lepší stavivo odcizen}' a brána i sousední opevnní, jak se to i na

jiných místech ve hrad stalo, podkopány, aby byla záminka k jich

odklizení. Tak hyne Lichnice, jejíž osud eká i památnou Lipnici

k nemalé hanb našeho pseudoosvíceného vku !

Teprve touto tvrtou branou vcházelo se do vlastního hradu,

postaveného v podob neobyejn pravidelného trojúhelníka. Východní
a západní jeho ramena jsou nápadn stejn dlouhá a sbíhají se

v ostrém úhlu tvoíce otupený, k jihu smující vrchol, jemuž odpovídá

kratší, smrem úpln severním položená základna. Na severní stran
byl hrad nedobytný, chránn jsa sráznou Lovtínskou roklí, na zapadni

stran bránily pístupu píkré strán, na ostatních pak povlovnjších

svazích dodávaly mu pevnosti mohutné hradby, bašty a valy, mezi nimiž

táhly se znan hluboké, s nemalou námahou zízené píkopy.

Za poslední branou v prostranném dvoe po levé stran byla

pehluboká, nyní již skorém úpln zasypaná studn. Marn se ohlížíme

po njakých znatelných a zajímavých architektonických zbytcích.

s jakými se ve vtšin hradních zícenin setkáváme, zde pracovala

bestia triumphans dkladn a se zdarem. Nejlepším toho dkazem jest

v severovýchodním úhlu zachovaná ást spodku veliké vže, jejíž dva

metry silné zdi neodolaly lidské zbsilosti. V severozápadním rohu

byla rozsáhlá podélná stavení, nejspíše as obydlí eled hradní, konice.

DIVCI KAMEN NAD LOVETINSKOU ROKLI.
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ZBYTKY TVRTÉ HRADEBNÍ HRANY
NA LICHNIC1.

zásobárny a skladišt

rzných poteb. I tyto

stavby byly poboeny a

zachovala se z nich pouze

zadní západní ást s veli-

kým oknem, s nhož jest

rozkošná vyhlídka, pro

kterou již neml by nikdo

opomenouti návštvu
hradu, má-li k tomu pí-

ležitost.

Vyhlídka na stranu á-
slavskou ohraniena jest

Kankem a Vysokou, pe-
hlížíme Polabí až ke Ko-

línu a spatíme na sta

vísek, spoívajících v p-
vabné zeleni. Nad n vy-

niká staroslavná Kutná

Hora a královská áslav s vysokou svou vží, tyící se jako milník

v tomto požehnaném kraji. Stromoadími lemované silnice protínají

úrodná pole, od nichž odráží se stíbrný lesk rybník. Klikatý tok

íek a potok a v pozadí ernající se lesy dopluji vábný obraz a po-

vznášejí mysl, jež se však záhy zachmuí, jak mile opt popatíme na

spustošené své nejbližší okolí. V jižním cípu jsou zbytky paláce,

v nmž rovnž nieho pozoruhodného nelze vidti.

Jednu však zvláštnost zachovala si ásten Lichnice, jakou se

žádn>r snad eský hrad nemže vykázati. Naproti Žižkovu dubu jest

výšina s lesíkem nazvaná ihadlo, kde se v 16. století oddávali páni

ižb. Za touto výšinou pijde se polní cestou na parcelu, kde se íká
„na štpnici" a také „na ohrad*. Na západní její stran na pokraji strán

proti hradu sledovati lze zbytky zvláštního neobvyklého opevnní,

sestávajícího ze sedmi do obdélníka postavených a tsn spolu sou-

visících okrouhlých bašt. Jest to zbytek opevnní, jakými, ovšem že

ne všude stejnými, obklopen byl celý hrad, zvlášt na místech pro

komunikaci s okolím výhodných a jichž zbytky pozná opt jen cviené

oko znalcovo. Opevnní ta nesloužila ku obran hradu, nýbrž povstala

za oblehání Lichnice r. 1428, jež trvalo pes celý rok a o nmž se

ješt zmíníme. Tato opevnní mla sevíti hrad tak úzce, aby obležení

nemohli si odnikud zaopatiti spíže a aby mohli b\r ti vyhladovni. Jest

to velmi zajímavá, však dosud málo povšimnutá ukázka staroeského

fortifikaního umní a zasloužila by dkladného znaleckého prozkou-

mání a popisu.
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Lichnice, po nechvalném, u eského panstva rozšíeném zvyku

Lichtenburg nazvaná, dostala dle Sedláka toto jméno, jež po esku
na Svtlici vyložiti lze. proto, že ozaována vycházejícím sluncem, od-

rážela se svtlostí svou od ostatních, lesem porostlých hor. Jiní do-

mnívají se, že Lichtenburg znamená tolik, co hrad Svtlík v. Patil at

hora, na níž hrad stojí, ke konci 12. století Smilovi Svtlickému, pedku
to pán z Ronova neb Ronovc, jichž erbovním znamením byly dv
ostrve (skížené sukovaté vtve), které jmenovali po nmeku ron,

což se ozývá i v názvech založen5'ch jimi mst (Ronov). Týž založil

as Lichnici, ovšem že ne v té podob, na jakou ze zbytk hradních

souditi lze. Mocný tento pán sdílel vyhnanství s knížetem Pemyslem,
vydlávaje si s nim chléb v kole chod, v létech 1193— 1197. Zemel
roku 1269. Rod jeho, jehož lenové se pozdji též pány z Lichtenburka

nazývali, rozdlil se pozdji v nkolik vtví, z nichž každá slynula

bohatstvím, nabylým dolováním zvlášt v poíí Sázavském, tak že

se mohli miti s králem. Jedna vtev tohoto rodu rozšíila se též na

Moravu. Za jich dob panovala na Lichnici neslýchaná dosud nádhera

a její držitelé nazývali se pány z Boží milosti.

Roku 1287 ubíral se tu povstný Závise z Rožmberka se zna-
ným prvodem a etnými vozy, v nichž nakupeno bylo množství vzác-

ných dar do Uher, aby si odtamtud pivezl královskou dceru co chot.

Hynek z Lichtenburka, syn Smilv, pepadl a rozehnal výpravu, zmoc-

niv se pak voz, pobral

drahocenný jich obsah

a uchýlil se s uloupe-

nými poklady na pev-

nou Lichnici. Závise

uprchnuv, skryl se v

nedalekém kláštee Vi-

lémovském. Po rozd-

lení spoleného díve

zboží dostala se Lich-

nice Oldichovi z Lich-

tenburka.

Když po zavraždní

posledního Pemyslov-

ce Václava III. jednalo

se r. I307 o volbu no-

vého krále a nkteí ze

snmovnik tomu cht-

li, aby byl vzat z domá-

cího rodu, tu Dobeš z

ZBYTKY VELIKÉ VŽE NA LICHNICI. Bechyn s výsmchem
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podotkl, že by bylo nejlépe zajiti clo Stadic pro njakého sedláka z pí-

buzenstva Pemyslovcv. Tuto nevlasteneckou e a zpupnou urážku

pomstil Oldich z Lichtenburka tím. že probodl Dobeše po boku bi-

skupov a u pítomnosti králové Elišky a rovnž prudký synovec jeho

Hynek Krušina Zlebský zabil synovce zavraždného Dobiáše. Oldich
zemel as r. 1316, syn jeho Jindich prodal Lichnici králi Janovi Lucem-
burskému, kterv ji brzy opt zastavil, takže ji kralevic Karel r. 1333

s pomocí zemskou vykoupil, ne však na dlouho, dostalat se v držení

pán z Lipého, až ji Karel IV. opt vyplatil a v majestátu svém zaadil

Lichnici mezi hrady, jež nemají nikdy býti zastaveny.

KOXIII.KI) s licí lnici:.

Za Václava IV. zapsáno bylo zboží lichnické Štpánovi z Opona
a po jeho zavraždni na Karlštejn r. I397 nevíme, éi majetkem pak
bylo. Dályf se odtud loupežné výpravy, podnikané zemskvmi škdci.
Král Václav vyplatil hrad. který ješt s jiným zbožím patil pozdji
k vdovskému vénu královny Žofie.

R. 142I podala se Lichnice spojenému husitskému vojsku, jemuž
velel Hynek Krušina z Lichtenburka. R. 1 427 držel hrad vrtkavý a vro-
lomný Jan Msteky z Opona, jeden z nejslavnjších váleník svého
vku. Pidržoval se strany pod jednou, avšak odeknuv se jí. pistou-

pil ke kalichu, ale za nedlouho pidal se opt na stranu Zikmundovu
a pronásledoval krut pívržence kalicha. Proto na znamení potupy
byla jeho korouhev povšena v Starém mst Pražském na praný.
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Nejvtších škod psobil svým protivníkm z hradu Lichnice. na nmž
ustanovil purkrabím povstného ukrutníka Lišku, který odtud šíil

strach a hrzu po dalekém okolí. Vypravuje se o nm, že krom lou-

pení holdoval zvláštnímu sportu, byl litý na zlodje a rád je všel.

Toto poínání lichnické posádky, jež ve jménu králov dležitý

tento kraj a nedalekou zemskou cestu ohrožovala, nemohlo býti lho-

stejno Sirotkm, kteí roku 1428 za vedení knze Prokpka a Jana

z Královic jali se dobývati Lichnice. které však pro její tvrdost ne-

mohli dobýti, akoliv Liškova posádka ítala pouze 300 muž. Proto

seven lni hrad se všech stran, aby byla posádka vyhladovna. Sirotci

obklopili Lichnici etzem bašt a srub, jež jsme již díve popsali,

avšak ani tím nepinutili posádku ke vzdáni a když oblehatelé po

dvakráte se seslabili tím. že ást vojska vyslali na pícování. pepadl

je Liška, pobil do sta muž a uiniv jim mnoho škod. poboil a zkazil

pracn zbudovaná obléhací opevnni. Tak leželo Sirotí vojsko déle

roku ped Lichnici a teprve 25. listopadu r. 1429 Jan Msteky z Opona
pestoupil opt k Sirotkm, popustiv jim hradu k rukám Jana Hertvíka

z Rušinova.

S veškerými vnnými msty pipsána pak Lichnice královn

Barboe, choti císae Zikmunda, avšak jen dle jména, bylaf by musila

býti vyplacena, ehož dosaženo až za krále fiího. Za nho stala se

krajina zdejší památnou.

Zef jeho. uherský král Matyáš, sbíral proti nmu pole a vtrhl

Moravou do Cech smrem k Lichnici. pále a vražd napoád. Uhi
doufali, že se Lichnice lehce zmocni, však když se jim to nezdailo,

táhli dvojím proudem, jedni k Ronovu a druzi podle Bstviny. Ped
Vilémovem se ob vojska spojila, byla však králem Jiím tak sevena,

že nemohla se hnouti. Veškerý ústup byl jim zatarasen Železnými

horami, jichž prsmyky a cesty Jií obsadil. Matyáš musil prositi o mír,

jehož mu šlechetný eský král dopál na slib. jejž Matyáš nedodržel.

Njaký as (as 1455-1463) držel Lichnici Burian Trka z Lípy.

R. I470 zmocnil se hradu Jindich Víta ze kzavého. který jako druhdy

Liška pronásledoval pívržence Jiíkovy, emuž byla teprve r. 1 47.

!

uinna pítrž. Po vdov Jiíkov, Johance z Rožmitálu. obdržel Lich-

nici r. I47o Jindich ml. kníže Minsterberský. který ji záhy zastavil.

Po delší dob vyplatil král Vladislav Lichnici pro vrného svého slu-

žebníka a oblíbence - Mikuláše mladšího Trku z Lípy. nejmarkant-

njší to zjev z celého staroslavného tohoto rodu. vzniklého z malých

poátk z nepatrné' tvrze Lípy na Hradecku.

Mikuláš, alter ego krále Vladislava, byl muž neobyejného roz-

hledu, výtený hospodá a finanník, který prokázal králi platných

služeb a sám nabyl nemálo pozemského zboží, tak že byl jedním

z nejbohatších magnát eských. Zapísáhlý nepítel vzkvétajícího
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stavu mstského, sám na sebe i podané písný, dal pro nevru za-

zdíti svou manželku Kateinu z Kosti a milence jejího Sanovce stíti.

Reminiscence na tuto pochmurnou událost ozývá se nám v Erbenov
Kytici z ballady „Zazdná" : „Všickni lidé se rozplakali, když mladou

paní zazdívali ....". Umel 3. dubna r. 1516 bezdtek v Mladé Bo-

leslavi, kamž odjel na léení. ást svého majetku s Lichnicí zapsal

r. 1510 své tet Johance z Bezovic. vdov po Mikuláši starším Trkovi
z Lípy, v kterémž rod se udržela až do r. 1 555. kdy ji Vilém Trka
z Lípy a na Veliši prodal poruníkúm nezletilých dtí po Zikmundovi

Rabenhauptovi ze Suché, jehož rod tu pak ješt dlouho vládl. Za této

LICHNICE OD VÝCHODU.

koup byl hrad ješt v dobrém stavu, avšak r. 1610 byl takka celý

znien požárem, tak že dlouho ležel v ssutinách a nikdy již úpln nebyl

opraven a obýván. Po tehda nastalém zvyku, kdy páni opouštli strmé

a nepohodlné hrady a usazovali se v nížinách ve tvrzích a zámcích

vtším pohodlím opatených, opustili i Rabenhauptové staroslavnou

Lichnici a usadili se ve dvoe Temošnici, po nmž pak bylo panství

odtud jmenováno, tak že zboží Lichnické dle jména již nestávalo.

To bylo pro hrad zaátkem konce. Ztrácel oividn na svém vý-

znamu a za Ferdinanda Rabenhaupta ze Suché, jenž r. 1637 statku

Temošnice nabyl, mla Lichnice naposledy císaskou posádku. V íjnu

r. 1646 vylákala tlupa švédských jezdc velitele posádky z hradu,

zajala jej a když se jí nepodailo hradu se zmocniti, odvlékla jej

do Jihlavy. Z naízení Ferdinanda III. byla pak Lichnice, jako bohužel

i mnoho jin\rch hrad poboena z bázn, aby nemohla poskytnouti

útulku škdcm a loupežníkm, spíše však obávan\'m zbouencm-
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V prvních desítiletích osmnáctého století rozpadla se Lichnice dokonce
a se vším, co již patívalo ke zboží Temošnickému pipojena k panství
Ronovskému, jež po rzných osudech a asto se stídajících majitelích

dostalo se Janovi Václavovi hrabti Caretto de Millesirao, známému
ze Subrtových „Probuzenc," který panství to vnoval založené jím
nadaci pro zchudlé šlechtice, o emž již psáno.

Tím nastínili jsme jen v hlavních rysech djiny Lichnice. Jak
jsou bohatý, co vše odehrálo se v tomto zpustošeném sídle nejslav-

njších eských rod ! Jakých pro národ významných událostí byla
tato, dnes již jen pouhá hromada kamení svdkem !

— Dojati a rozli-

tostnni opouštíme památnou zíceninu.

Zpátení cestu zvolíme Lovtínskou roklí, do které smuje skal-

natou strání kamenitá pšina, vinoucí se etnými zákruty mezi oeši-
nami, šípkem a rzným kovím. Nádherná podívaná na strmé, vžovité
skály, nad nimiž vypínají se zíceniny hradu a pohled do divokrásné
rokle, kterou spje Lovtínský potok od Lovtínského rybníka až
na kraj rokle u Zavratec; odmní nás bohat za námahu, kterou nám
psobí chze po skalní pšin, jež se sváží do Rudová, nepatrní' to

vesniky pi východu z rokliny. Ješt ped stoletím tžili tu rudu.

po níž byla osada pojmenována.

Lesní cestou a nouzovou silnikou ubíráme se pod Krkankou
(566 m) ke Zbysla.vci. Hbety Železných hor jsou bohatý vápencem,
jenž tu díve byl dobýván. Zbyslavec rozkládá se malebn mezi
lesy na horském hbetu. Obyvatelé živí se lesní a polní prací. Xad obcí

jest myslivna Zbyslavecká. Takové skvostné vyhlídky, jaká se tu oku
jeví, nemá žádný lesník v celém kraji. Dohlédneme odtud až ke Ke-
hoi s pomníkem, postaveným na oslavu bitvy u Kolína.

Dále k východu za lesem vyzírá vž kostela svatého Matouše
v Míov. Až sem sáhalo ve XIV. vku biskupství Litomyšlské.
Bývala zde fara až do r. 1628; 1782 zízena lokalie a r. 1856 fara.

Kostelík nedávno opraven. Chudé chaloupky mají ješt starý ráz. Sem
tam vyvrá z erné bidlice studánka. Lid zdejší jest otužilý a zápasí

s drsnou pírodou. Chudá pda zdejší málo plodí a lid hledí si pivy-
dlati lesní prací, vyvážením díví a vápna z Prachovic. V jeho rázovité

mluv zachovalo se mnoho zvláštností. Tak ku p. „burák" jest zimní
kabát pro nepohodu.

Po obejíti pohorského pásma ronovského vracíme se do kraje

u Zleb. lam na kižovatce silnic v krajin velmi úrodni- a ped tisíci-

letími vzdlávané rozkládají se Ze huby (stan- Záhuby). Veliké lány
úrodných polí náleží velkostatku žlebskému. ale i na rolníky zbylo
mnoho dobré pdy. tak že obec vyniká zámožností. Již ve XIII. století

jest zmínka o Zehubech. krajina byla však zajisté mnohem divé
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obydlena, nebof na polích nalézá se všude mnoho kamenných nástroj,

ba i bronzové sekerky. Leželyf Zehuby na staré cest z Moravy k á-
slavi vedoucí.

Na íce Hostaovce rozkládají se Kamenné Mosty a blíže

severozápadní dráhy v úvalu

rozkládá se O kesane
se zajímavým starožitným

liliálním kostelíkem sv. Bar-

tolomje, vystavným v pe-
chodním gotickém slohu. Po-

stranní portál jest ješt ro-

mánský. Vž až do vršku vy-

zdna jako u sv. Jií v Praze.

V pedsíce svorník se zna-

kem pán z Chlumu ukazuje,

že lenové tohoto znameni-

tého rodu bývali tu podacími

pány. Kostelík jest slušn

opraven. Severn od Oke-
sane leží Hostovlice.
Také tato zámožná osada

byla sídlem pán z Chlumu.

Žlebská okresní silnice

na Zehuby a Hostovlice ve-

doucí kižuje se blíže bývalé

slavné zájezdní hospody „Na

písku" s erární vídeskou sil-

nicí a pokrauje pak dolem

ku Podmokm. Jména
toho si obec vru zaslouží, nebof podmokají tam stavení na svahu

Cáslavky vystavená. Lesy obstupují osadu se ti stran. V nich dímá
na ostrohu pi ústí kozohledské strouhy stará tvrz pán z Chlumu.

Blíže ní objeveny brakteaty eské z XIII. vku. Rozsáhlým lesem pi-

jdeme na severu k žulové kup. zvané Tiší Skály (392 m) u Pibyslavic.

V oboe prohánjí se srnci a kdysi bývali zde chováni i divocí kanci.

Na žulové, lesem zarostlé kup jest pavilon, s nhož nyní již není

vyhlídky.

V lese blíže myslivny Zálesí jest rozkošný lesní zámeek. Se-

vern od Tiší Skály k Pibyslavicím ukazují zkamenlé žulové stádo.

V lesním zákoutí stulena jest pkná ves Pibyslavice s Aueršper-

ským dvorem a jednotídkou.

Za oborou vypíná se kaple s kopulí „Kostelík" zvaná, r. 1700

hr. Poltingem vystavná nade vsí Schoovem. Již ve 14. vku býval

LESNÍ ZÁMEEK BLÍŽE ZALESI.
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ve Tchoovech fará i kostel. Lid íká, že práh kostelíka jest ve stejné

výši s kížem vže áslavské, což jest možné.

S povýšeného místa pi silnici otvírá se pvabnj' rozhled do á-
slavská. Krásné ovocné stromoadí smuje k Tupadlm. Smrem
severním blíž Nového dvora rozkládaly se již ve XIV. vku Žitnice,

rodné sídlo Kúdel ze Zitnic. Blízko Nového dvora vyvrá pramen
výtené vody, zvaný Vilímka. U lesa blá se osamlá hájovna, nyní

Rejžovka eená; tam stála ješt v XVI. vku osada Rajžoky.

K jihu vede ledeská silnice kolem Zbudovic. Víska patí farou

do Pobh. V polích východn od silnice leží samoty Vosina i Kocanda.
Dále k jihovýchodu blá se vž filiálního kostela Všech Svatých
v Koz o hledech se starými zvony- Pvodní starší název osady znl
Kosohledy a v latin villa Ratimiri, upomínka to na zakladatele Ratmíra,

lena ádu pruských rytí v Drobovicích, kam ve XIV. vku patila.

Kostel zdejší byl r. 1352 farním. Po válce husitské uchvátili statek

svtští držitelé: Bernart Žehušický z Nestajova a od r. 1542 bohatý

Kuneš Bohdanecký z Hodkova. Fara zanikla r. 1623 a nyní pati

obec farou i školou do blízké Vlkane, již v okresu Habrském. Zde
se ješt zachovalo mnoho devných chaloupek, kolem nichž huí
vlak jako vymoženost nové doby.

Odtud na západ v pkné krajin leží Chvalovice K lucké.
Dávná tato osada byla v 30tileté válce spálena i spustošena, však

r. 1681 znovu založena. Ve velmi malebné krajin blíž Vraního dolu

na potoce v rámci olšin a lesa spoívá mlýn s pilou. Na mohutné
hrázi vedlejšího rybníka u cihelny rozkládal se hrad Smrcany. Pl-
msícovitý rybník a mohutné valy chránily jej na všechny strany.

Hojné stepy hradištného typu ukazuji ku staré osad. Z bývalé my-
slivny dal zíditi nynjší majitel dvora rytí z Gorlich moderní villu

a hospodáský dvr.
Dále k západu rozkládá se výstavná obec Zbýšo v. Nový kostel

sv. Jana Ktitele vystaven na míst starého chrámu, který ve XIV.
stol. patil klášteru sv. Prokopa v Sázav. Do konce XV. stol. bylo

pi kostele proboštství. Umlecký vliv proslulého kláštera prozrazoval

opukový tympanon s hlavou Kristovou v nimbu, kterážto památka
zmizela roku 1884 pi novostavb pes upozornní znalce. Na míst
staré vetché budovy, již blesk rozmetal, povstal veliký a pkný chrám
nákladem patrona kníž. Karla ze Svarcenberka. Nkolik výstavných
vili, pkná tytídní škola u rozsáhlého rybníka, mlýn s pilou a pošta

adí Zbýšov k nejpknjším osadám na Cáslavsku.

Také blízkost nádraží ve Vlkani a ledeská^ silnice pispívají

nemálo k rozkvtu léto pohorské obce. Pi silnici dále k jihu leží

Do bio ví to v 14 km jihozápadn od áslav. Povst dí, že založil

osadu dobrý Vít. U dvora stávala tvrz, kde sedli páni z Dobrovítova



ješt na konci XV. vku. Václav z Dobrovítova podepsal stížný list

ke Kostnickému koncilu. Kolem r. 1540 ujali Dobrovítov vladykové

z Újezda, kteí psali se odtud Dobrovítovští z Újezda. Ve ticetileté

válce ves spustla a pipojena k ohromnému zboží Maí Majd. Trkové.
Po konfiskaci Trkovského jmní spadl statek r. 1636 na císae Ferdi-

nanda II., kter\' jej daroval plukovníku Devereuxovi, známému z tragedie

chebské r. 1634. Však již jeho syn Martin musil statek prodati a r. 1733

koupila jej knžna Kateina Aueršperková. Nejpamátnjší stavba ve

vsi jest starožitný kostel sv. Václava, již r. 1350 farní, nyní filiální, ku

Zbýšovu patící, s náhrobkem bohatého Jana Hanuše ze Saratic a

knze Václava Nymby. Jan Hanuš ze Šaratic držel také dm a po-

zemky v Uherském Brod a razil poetní groš mdný spolen
s Radslavem Hlavsou z Liboslav v Kutné Hoe. V obci jest dvou-

tídní škola a myslivna. Blíže obce jest stará studánka Adámka.

Na hranicích okresu Habrského rozkládá se stará, vsak nyní chudá

osada Chlum s 35 domy a 208 obyvateli blíže železniní stanice Leštiny.

Jest pifaena ke Zbýšovu. Na východním konci osady zíti lze zíceniny

hradu, z nhož vyšel slavný eský rod Slavat z Chlumu, pozdji z Chlu-

mu a Košumberka. Návrší, na nm/ hrad stával, nebylo by mu poskytlo

dostatené ochrany, kdyby jej nebyl dmysl lidský proti nepátelm jiným

zpsobem opatil. Tam. kde nyní na východní a jihovýchodní stran roz-

kládá se louka, jejíž stedem protéká potek, býval rybník, který celé

okolí hradu na tchto stranách zatopil. Dosti srázne návrší na severní

stran poskytovalo též ochrany, slabší byla ji/ strana severovýchodní a

nejvíce ohrožen byl hrad na západní stran, která procházela v rovinu a

odkud byl píjezd do hradu. Proto byla tato strana nejvíce opevnna a

to mohutnými baštami a valy, jako/ i hlubokými píkopy, /. nich/ zachoval}

se jen nemnohé zbytky; ze zachovalého zdiva vyniká mezi jinými jižní

roli s vylámaným oknem, ást to nkdejšího paláce. Zkušené a znalecké

oko rozpozná vsak ješt dnes, že hlavní opevnní Chlumu, jež jej inilo

na ten as jedním z nejpevnjších hradu, tvoily na zpsob bašt navezené

a nasypané pahorky, jichž korunou byly devné sruby. Bývaly spojeny

mohutným a vysokým náspem, který skopáván a rozvážen, stále víc a více

mizí. Pi takovéto, za našich dnu bohužel již obvyklé »regulaci«, objevena

ve starém valu hrníská pec s rznými nádobami a gotickými, dobré

vytváenými kadily. Mohutné, ve skále vytesané hradební sklepy slouží-

valy ješt ped dvacíti lety za skládku piva a lednici. Z místností tch
vedla podzemní chodba, ztrácející se ve stráni nad rybníkem a byla snad

v dob obležení poslední nadjí obklíené hradní posádky, která touto

cestou útkem spasiti se mohla.

Do zícenin stavna jsou nkterá stavení a pední místo v osad —
nkdejším msteku, jež patívalo k památnému sídlu slavného eského



rudu, zaujímá dvr vrchnosti sedlecké. Býval tu také pivovar, který zniili

Švédové zárove s mstekem v ticetileté válce.

Pedkové pán z Chlumu pesídlili sem z Litomická a mocný

vladyka Bleh, též Velkým Blehem zvaný, založil as roku 1260 pevný hrad

Chlum. Hradišt zdejší bylo však již mnohem díve osídleno a že se již v

pravku na tomto, pírodou ohrazeném návrší, lidé zdržovali, dosvdují
nálezy kamenných sekyrek a ásti bronzového kotle, uschované v museu

áslavském. —
Roku 1372 nabyli páni z Chlumu i hradu Košumberka a s nov

získanými statky množila se i jich moc a sláva. Mezi pány. kteí r. 1415

zpeetili stížný list, poslaný snmu Kostnickému ve vci Husov, nalé-

záme i Viléma, Diviše a Jana z Chlumu. O tomto až do dnes nkteí tvrdí,

že jest totožný s panem Janem z Chlumu, eeným Kepka, který provázel

Husa do Kostnice. Tvrzení to není správné, nebo tento prvodce Husv
ml své statky v okolí msta Lipého, jak se toho Sedláek dopátral.

V druhé polovici patnáctého století nazývali se lenové tohoto rodu

již Slavaty z Chlumu a Košumberka, z nichž pan Diviš Slavata, jenž roku

1575 zemel, byl jedním z nejbohatších magnát eských a piznával -

k jednot eských bratí. Posledním držitelem rodinného hradu byl as sj n

jeho Adam a nevíme urit, jakým zpsobem pešel staroslavný Chlum

v držení cizího rodu, stalo se to nejspíše kol roku 1582. V držení jeho

vystídali se pak rzní rodové a majitelé, mezi nimiž neschází ani po-

vstná a námi již na rzných místech tohoto poje Inání pipomíná Mari

Magdaléna Trková z Lobkovic.

Tato lakotná a hrabivá, utiskováním chudého podaného lidu smutn
povstná šlechtina provozovala neslýchané dotud achry s panstvími a

statky, jichž lehce nabyla za krutých konfiskací po bitv blohorské. Ta-

kovýmto nekalým zpsobem získaný ohromný majetek neml dlouhého

trvání. Po zavraždní jejího syna Adama Erdmana roku 1634 v Chebu

a po smrti chot Jana Rudolfa Trkv z Lípy, jenž syna dlouho nepežil,

pipadly veškeré Trkovské a Valdštýnské statky královskému tisku a byli

jimi podleni v první ad strjcové krvavé noci chebské. Vrah Vald-

štejnuv Valter Devereux, o nmž jsme se zmínili již pi Dobrovítov, od-

mnn byl za své hrdinství panstvím Chlumem, jehož stíží až do své

smrti udržel. Pozstalý a zadlužený jeho majetek prodán byl soudné a tak

dostal se roku 1651 Chlum v držení krajského hejtmana Františka Raben-

haupta ze Suché, který jej již zase roku [653 prodal Vilémovi Mladotovi

ze Solopisk, naež se opt po dvakráte dostal v držení pánu Rabenhaupt

ze Suché a hvv pozdji spojen s krchlebv, sdílel i další osudy tohoto zboží.

Takové jsou osudy zaniklého slavného hradu, jehož sporé zíceniny

pipomínali nám pomíjejícnost a marnost svtskou. Vycházka na chlum

jcsi však velmi vdná a lze ji nejlépe podniknouti pknými Lesj a pvab-

nými pasekami bu ze stanice Ylkancc nebo z Leštiny kolem Chrnmbožc.



— 119 -

K severozápadu rozkládá se vesnika ejko v i c e. pifaená
ke Zbýšovu. Chalupníci chovají husy a pinášejí je na trh do áslav
podobn jako vejce a máslo. Kraj jest chud\r

. K farnosti Zbýšovské
a ku velkostatku sedleckému patí též vísky Lhota Krchlebsk á,

díve Bohunkova i Damíro v. Lhota náležela ve XIV. století ku

proboštství zbýšovskému. V Damírov bývala fara, než r. 1735 vysta-

vna fara v Krchlebech. Roztomilé jsou vycházky do okolních les
k Oltákm (414 m vys.) a ku skále, kam lidová povst klade sídlo

loupeživých rytí Pabénických. Jsou to staré tradice o zemském od-

povdníku Ondeji Keském z Pabnic a Rimovie, jenž byl konen
v ervených Janovicích obležen, zajat a v áslavi stát. V tchto kon-

inách rozkládal se daleko široko sáhající les Újezda Sobslavova,
kteréž jméno váže se k osad Újezdu, již na Kutnohorsku.

Opat sázavský ml zajisté majetek ve vsi Opa to vících, kde

od r. 1782 jest fara augšpurského evangelického vyznání a škola téže

konfesse. Sem docházel do kostela Jan Ferd. Opiz, bankální inspektor

a josefinsk}'r probuzenec s chotí svou, roz. Kampferovou.

Za Opatovicemi ústí okresní silnice od Kutné Hory na Hr a b-
sí n, kde jest lesní zámeek v myslivnu pemnný a jižn odtud

v lesích Hološíny, též s myslivnou. Pi zákrutu okresní silnice le-

deské leží rozsáhlá ves Sebestnice v krajin, kde se hojné ryb-

níkáiství pstovalo. Na poátku XVII. století držel tento stateek mistr

Pavel Kšin. jehož jméno nápadn se srovnává se jménem m. Pavla

Ješína, prvého vydavatele kroniky Dalimilovy.

Ukoníme svoji pout po áslavském okresu v nejjižnjším cípu.

kde jsou osady Ddice. Hostkovice a Hlohov i Lohov, které

všecky pifaeny jsou k Bohdani na Ledesku a sdílely osud ohrom-
ného majetku Jana Rudolfa Trky z Lípy. Silnice stoupá od Ddic
(547 m) k Hostkovicm, kde se s ní k Ledi spojí okresní silnice od
Pabnic smující. Z vysokých les této drsné krajiny tekou potky
k severu a všecky se sejdou v Klejnarce. Od Hostkovic pak spje
silnice k Ledi pímo k jihu dávnou cestou zemskou.

Pout tímto krajem, o kterém tak mnohý se domýšlí, že jest jed-

notvárný, seznámila nás s tolika pvabnými, na pírodní krásy bo-

hatými krajinami a zavedla nás na památná místa, s nimiž úzce spiaty

jsou slavné i truchlivé události z bohatých djin eských.

List z tchto djin, na nmž napsány jsou osudy áslavská, není

na posledním míst v kronice eské. Vytržen, zpsobil by velkou mezeru
v naší historii. Jako na severu Zatec a Louny tvoily slavnou dvojici

husitských mst, tak opt v této krajin sesterská msta áslav s Hradcem
Králové, stala se oporou a útoištm stoupenc Husových. Jich význam
a zásluhy o nové hnutí zdraznny nejlépe tím, že po smrti nepemo-
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žitelného vdce, jenž z nové, z poátku trpící církve, uinil církev bojující

a Vítznou, uznána byla ob msta za hodná, aby v jich ln uloženy byl}

tlesné pozstatky jeho. Po Hradci pijala áslav kosti Zižkovy a uložila

je ve staroslavném svém chrám.
áslavský list v kronice eské není ješt celý popsán a prázdné

místo v nm bude doplnno vypravováním o nalezení pozstatk Žižko-

vých za našich dob. Potomci naši dotou se tu, s jakou radostí pozdraven
byl památný nález všemi vrnými Cechy, jak zpráva o nm pronikla do

všech kraj eské zem a uvítána jako dobré znamení a posila v tžkých
bojích a zápasech, jež za své bytí a za svá práva musíme svádti dnes

zrovna tak, jako ped pti sty lety. Ti budoucí, jimž pipravujeme pudu

a jim/ snažíme se zachovati neztenené ddictví otc, dotou se však

také o tom, jakých protivenství snášeti bylo tm, kteí ujali se s pietou a

láskou drahocenného nálezu a jak odrážeti musili útoky hlouku vlastních

lidí, kteí jsou pohotov vždy tam, kde se jedná o hanobení, ostouzení

a snižování všeho, co je srdci eskému posvátné a drahé. Kéž dotou se

ale také toho, jaké za našich dn nastalo v Cechách závodní, jak všichni

bez rozdílu snažili se pispti k tomu, aby vybudována býti mohla dstojná

schránka, ve které by uloženo býti mohlo k vnému odpoinku to, co

/bylo tlesného z geniálního vdce, který zaopati! eskému národu místo

v djinách svtových a to ne místo poslední!



KAREL LEGER
A JAN DOTEL:

KOLÍNSKO.

IVeka Labe, hlavní tepna kraje, prorazivši u Týnce rulové útesy Že-

lezných hor od východu rozlévá se rovinou v nízkých, hlinitých

bezích, po lukách se vine a toí, Lemována kovinami proídlých lesíku,

s osamlými duby, skupinami vrb a topol. Jesepy jemného, plavého písku

nanáší, ostrovy tvoí. astokráte mnívalo svj bh, v bývalých eištích
zanechali' tun a jezera (staré Labe), rákosem zarostlá, v lete zdobená

kvtem leknínu a stulíku. Zvláštní svj ráz má naše Polabí, mkce snivý,

ale jasný a veselý.

Labe je stedem celého okresu Kolínského, etné obce poblíž na

rovin celým životem souvisí s ním. Zvedne-li se rozvodnná eka — a

zvedá se až o ti metry nad normál — zaplaví daleko široko luka i pole

a dosahuje až na zápraži v Kojících, na Baštách, ve Veletov, ve Tech
Dvoích, v Hradišsku atd. A dobrá polovina okresu vidí Labe z dálky.

Vidí je z oken nebo ,s prahu, vidí je lidé od dtství do stáí, s polí pi
orání, i ze hbitovu je vidí — tpytivou pásku, v zeleni luk modrající se

odleskem jasné oblohy anebo zesinavlou pod tžkými mraky — vidí je

jak od jihu z Hlubokého Dola, z Nebovid, z C. Pecek, Radboe, Zibohlav,

Kamhajsku, Kehoe, až od Bojišt, z Opatovic i z Vysoké (4711 m.i, tak

od severu ze Lžovic, Konárovic, Ovár. —
Hladina Labe pi normální výšce je 198 m. nad moem u Kojíc, kde

do okresu kolínského vstupuje, u Pova, kde jej zas opouští 187 m., spád

iní 04 m. na °/
G0 . Výška roviny polabské je asi 190—200 m. U Týnce n.

L. a u Kolína dostupují skály až k samé ece. Odtud pda na levém behu
se zvedá posledními výbžky eskomoravské pahorkatiny a Kakovský-
mi vrchy (Kank 360 m., Opatovice 420 m., Bedichov 278 m.), na pravém

behu koní Železné hory u Konárovic 240 m., na Horce u Ovár 250 m.

Základní horninou všady jsou prahory, rula, svor i žula, astji vy-

škytá se hadec. Na nich spoívá kídový útvar, hlavn Korycanské vrstvy
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u Kolína, Radovesnic, Štitar, Nebovid atd. Na Bedichov, který asi býval

ostrovem, na úboí nacházejí se hojn /kamcnrl korale, moské houby,

ustice, zuby žraloci, ostny ježovek. U Zibohlav památné jsou pirozené
kamenné schody z vápenných lavic, skládající se ze samých zkamenlin.

Místem i opuka se objevuje, u Týnce, Konárovic, Kolína a jinde.

Levý beh labský vyniká úrodností pdy, jsou tu hlavn hluboké

vrstvy ervinky (cihláské hlíny), v nižin podél eky mladší naplavenina.

Na Zálabí leží celé kopce vátého písku, dále na výšinách u Ovár, na

Vinici, u Jelena jíl a diluviální štrk, ale taky úrodná ervinka u Labut,
Veltrub. —

Ped asy (ješt v XVII. století) vlévala se jedním ramenem u Kolína

Cidlina do Labe, po vypuštní Baovského rybníka vyschlo toto rameno,

Cidlina ústí dnes u Libice a jen dva nepatrné potky, B a o v k a a H 1 u-

b o k ý potok vtékají do Labe z pravého behu, oba již regulované. Hojnjší

pítoky jsou na druhé stran a z nich potok Nebovidský, Polep-
ský, Pe k e 1 s k ý, vyryly sob hluboká údolí, která nepostrádají maleb-

nosti. Všady bývalo hojn rybník, jak o tom svdí podnes na potocích

strhané a napolo rozvezené hráze.

Labe pehrazeno je nkolika jezy. Oba behy spojují ti mosty (v

Týnci, u Soušek a v Kolín) a více pevoz, mimo železniní most v Kolín.

Obyvatelstvo okresu Kolínského bydlí v 56 obcích, z tch jsou 2 msta
(Kolín, Týnec nad Labem), 2 msteka (. Pecky, Starý Kolín). V tchto

obcích bylo dle úedních zpráv z roku 1907 4932 dom se 40.S60 obyvateli.

Hlavní zamstnání je zemdlství, jak se na úrodné pd a v poloze velmi

píznivé samo sebou rozumí, ale i prmysl s obchodem se rozvíjí, podporo-

ván jsa dobrou komunikací. Ti dráhy procházejí okresem, silnice vtšinou

již jsou válcované (až na erární silnici), o telegrafické a telefonické spojení

na všechny strany dostaten je postaráno, eká se jenom ješt na splav-

nní Labe.

Reka Labe asi ode dávna byla cestou pirozenou mezi hustými lesy,

které behy pokrývaly. Poskytovala v každém ase i bohatou koist lovcm
oplývajíc nejen vzácnými rybami (lososy, jesetery), ale i bobry, kteí se

tu lovili ješt v XVI. století, jakož i lesy okolo bývaly plny rzné zve.
Také dojista vodní síly brzo bylo užito, mlýny na Labi v Kolín stály as

díve, nežli msto samo. I valchy tu byly a koželuzi usazovali se na bezích.

Lesy ovšem brzo proídly a zmizely, mnoho díví spotebovali horníci na

Kaku a v Hoe Kutné, plavilo se jim až pod Kank po ece Klejnarce a

zvláštními královskými mandáty bylo ureno Jak dlouho se vory na ece

zdržovati musejí, aby si horníci a obyvatelé potebného díví zaopatiti

mohli, k jehož zpracování povstávaly pily u mlýnu labských. Yvuzitko-

vány ovšem i mohutné vrstvy hlíny, na mnohých místech zbudovány cihelny

a ze starodávných pecí vyrostly dnes rozsáhlé moderní kruhovky.

V XVIII. století a ješt na poátku XIX. století kvetlo v Kolín brusiství
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kamen, polodrahokamy, acháty, chalcedony, granáty, jaspisy, ametysty
hledány u Radboe, u C. PeCek, na Vinici u Kolína a jinde.

Hlavn však souvisí rozkvt prmyslu s pokrokem zemdlství s

novodobým intensivním hospodaením. Když se rozšíilo pstování epky,
vzniklo tu nkolik velikých továren na olej — dí\e primitivní lisy bývaly

v každém mlýn. Netušený obrat zpsobilo v letech šedesátých a sedm-

desátých minulého století, zavedení kultury epné která ve zdejší pd
výborn se osvdila. Postaveno hned nkolik cukrovar, v Kolín 2, ve

KOLÍN.
(POHLED Z HOEJŠÍHO OSTROVA.)

Yelími, v Radboi, Svojšicích, Cerhenicích, Plaanech atd. Pda orná,

dosud nedostaten využitkovaná, — úhoívalo se ješt do té doby — nu-

cena (nkdy i nerozumn), aby vydávala vtší a vtší obnosy. Vzmáhal
se tím v kraji blahobyt a dsledky toho se všady jevily. Zakládány penžní
ústavy, záložny, spoitelny, Úvrní banka v Kolín (nyní Pražská úvrní
1872). Rostl a zkvétal hlavn prmysl strojnický, jenž hlavn pro cukro-

vary pracoval a stroje hospodáské vyrábl. Aby pd epou vymrskané

mohla býti dána náhrada, postavena akc. chemická továrna na umlá
hnojiva v Kolín (filiálky v Peckách a v Budjovicích). Pozdji stavny

etné sušárny na ekanku a továrna na cikorku v Kolín (filiálky v Pro-

stjov, v Lublani, ve Lvov).

Jak vidt, prmysl zdejší ve vtšin souvisí se zemdlstvím a na

n spoléhá. Bhem asu z Kolína stalo se prmyslové msto, zbudovány
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tu lihovary, plynárnu, továrna na istní petroleje, na vozy, draslovká,

knihtiskárny a mnoho jiných závod. Vliv jejich zasahá daleko i do ven-

kovsk}rch obcí, ponvadž z nich valem žene se lid do tovární práce. Ale

i mimo Kolín vyrostly nkteré závody, ku p. v C. Peckách veliká továrna

na zboží cihláské, v L. Týnci strojnictví a na oas i perleástyí, ve St.

Kolín družstevní kružárna zelí, ve Velími cementárny a tam, jakož i v

Kolín továrny na cukrovinky atd.

Velikou okrasou Kolína je hojnost ovocného stromoví. Bohužel o

rozumné zužitkování ovoce ješt málo je postaráno. Les mnoho není a to

nejvíce na pravém behu Labském, ale ve mnohých obcích jeví se chva-

litebná snaha zalesnit strán a kolem cest vysazovat stromoadí.

Vzrstem populace a intesivním hospodaením, zmizela tém úplné

neplodná pda jako bažiny, pastvišt a pod. Dnes i vátý písek sdlán

v pole. Tím — ovšem bez pastvin — poklesl ponkud chov dobytka, ovce

ku p. dnes tém vymizely. Níže položené pozemky u Labe trpí astými

záplavami, regulace snad již tomu odpomže, ímž ale nkde, jako ku

p. hned v samém Kolín, vzhled krajiny utrpí.

Krajina zdejší byla ode dávna hojné zalidnna, svdí o tom pe-
etné nálezy pedhistorické, z doby kamenné, pohebišt skrených ko-

ster, zbytky bývalých sídel a hradiš. Ve všech nynjších osadách skorém

nalézají se stopy pradávného osídlení, lze souditi z toho, že místa ta byla

obydlena od nepamtných dob. Na nízkých bezích labských tém každé

místo vyšší, kam zátopy nedosahovaly, nese známky, ze bylo ne-li osí-

dleno, tedy astji navštvováno, bezpochyby lovci a rybái.

Král. msto KOLÍN sahá svým pvodem v dobu pozdjší.

Na úsvit eských djin na Kolínsku sedli Z 1 i a n é, jim píslušela

asi mohutná opevnní u Hryzel, Stará Kouím, »šance« u Kehoe, pak

ada hradiš na labských ostrovech, ku p. u Hradiška (Lickoj až k Li-

bici. U Oseká stával župní hrad Oldiš r. 995—999 založený, ale zanikl

velmi brzo, bezpochyby labskými záplavami. K Oldiši patívaly prý d-
diny elcdní: Kravae, Koaovice, Ohae, Chríce. Ve XII. a NUL sto-

letí poalo silnjší sthování Nmc do Cech. Tehdy asi osazen Nmci
Starý Kolín. Jméno Kolín (behy koliti = opevovati kolím) je zajisté

dobe slovanské a není teba jeho pvod hledati v njaké colonii neb docela

v Kolíne nad Rýnem (!). Tito Nmci ze Starého Kolína založili asi v polo-

vin XIII. století osadu novou, vyhledavše si místo vhodnjší, chránné

ped labskými záplavami, které asi Starému Kolínu asto škodily. Rychtá

starokolínský zstával vždycky také ddiným rychtáem vKolin m -
s t . Pravidelné rozdlení pímoarných ulic svdí, že toto nové msto

bylo založeno na míst, kde žádné starší budovy nepekážely, nebylo tu te-

dy, nahoe na sklanaté terase nad Labem asi žádné dívjší osady. Ale okolí
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KOLÍNSKÉ NAMÉST] (POHLED z k. um,

ovšem a hlavn behy labské byly už dávno hojn zalidnny, zvlášt pi
brodech. Vedl tu již tehdy zajisté pes eku devný most, nad ním posta-

vili si Dominikáné klášter, na pravém behu stála ves sedleckých cister-

ciák Mnichovice, nynjší Z á 1 a b í. K východu rozkládala se osada

Hroby (okazuje název její ješt ke staršímu pohebišti). Na rozkaz Pe-

mysla Otakara II. ohrazen Kolín pevnou zdí, baštami a píkopem 20 lokt

hlubokým. Zajisté nedlouho po založení msta zbudován i farní kostel sv.

Bartolomje. (Pi poslední oprav nalezen kámen z nkteré kaple poboní

s nápisem: »Fecit Giselbertus judex«. Giselbert byl rychtáem 1277

—

1295.) Nmecký ráz zachovalo msto až do válek husitských. Mšané t-

žili z bohatství sousedních hor Kakovských, vynikali zámožností. eský
živel z venkova jen pomalu se mezi n mísil. 2idé v hojném potu, majíce

vlastní ulici, modlitebnu a své starší, obývali tu asi hned od poátku. Roku

1 310 Jan Luxemburský, za krále eského šlechtou zvolený, vešed do zem,

aby vypudil Jindicha Korutanského a marn se pokusiv o Kutnou Horu,

stanul ped branami Kolínskými, žádaje, aby byl vpuštn a sliboval, že

pak se dá v Kolín na krále eského korunovati. Opatrní mšané však

odpovdli, že vykají, až jak se Praha zachová. Tedy Jan obrátil se ku

Praze a 3. prosince 131 o ii dobyl a vlády nad královstvím se zmocnil.

Píze Kolínským zachoval nejen on, ale i syn jeho Karel IV. Za Václava

»IV. docela byl Kolín stedem zvláštního kraje Kolínského. Kolín

rozkvétal. Husitské války pinesly úplný pevrat.

Dne 20. ledna 1421 oteveli kolínští brány mstské vojsku husit-

skému — ne dobrovoln, nebo dosud stáli na stran Zikmunda krále, ale
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z obavy, aby je nestihl osud eského Hrudu, který útokem vzat a vyple-

nn. Skuten Husité Kolína ušetili, za to spálili klášter dominikánský

i se 6 mnichy a faráe k tomu ve smolném sud. Tento den znaí úplný

pevrat. Kolín stal se mstem husitským a v kostele ustanoven knz pod
obojí. Ale ješt roku 1427 nkteí z panstva, jako Hašek Ostrovský z Vald-

štcina .1 Diviš Boek z Miletínka smlouvali na Kolín spiknutí se Zik-

mundem uherským. Byli však prozrazeni, Prokop Holý s Tábory a Pra-

žany oblehl msto, kde Boek z Miletínka po 1 3 nedl se bránil, a konen
se vzdal, když mu zbylo jen 100 muž a mšané mezi sebou poali se

sváit. Byl mu povolen volný odchod i s mužstvem i se zbraní. S ním zá-

rove vysthovala se vtší ást nmeckých mšanu a Kolín úpln po-

eštn.

Po bitv u Lipan utekl se sem apek ze Sán a Ondej Keský se

zbytky táborské jízdy. O rok pozdji hejtmanem na Kolín byl Bedich ze

Strážnice. Tento smlý, chytrý, ale sobecký knz dovedl se i pes všech-

ny boue tady udržet. Od krále Zikmunda dostal Kolín a mnohé vsi okolní

v zástavu a jsa hlavou jednoty táborské, ml neustálé spory a krvavé šar-

vátky s okolními sousedy. Roku 1 44.S smluvil se s panem Oldichem
z Hradce a se stranou rakouskou proti Jiímu z Podbrad a plenil statky

jeho. Jií poslal proti nmu vojsko pod Pardusem z Horky, to však na ped-
mstí v Kolín pobilo. Pozdji smíil se knz Bedich s Jiím Podbrad-

ským a klidn se choval. On opravil poboené hradby mstské, z trosek

bývalého kláštera postavil si zámek a na skále zálabské zbudoval kamen-

nou tvrz, jejíž sporé zbytky dosud se zachovaly.

JIŽNÍ STRANA KARLOVA NÁMSTÍ V KOLÍNE.



Dlouhé války za krále Jiího tžce ulehly též na Kolín, ponvadž

nalézal se v sousedství Hor Kutných, kam vždycky stíbra žádostivý Ma-

tyáš nejprve smoval. Po smrti králov dlili se o msto synové jeho a tu

ocitla se ve zdech mstských nkolikráte posádka uherská. Za klidných

dob Vladislava krále vzpamatovalo se na as msto a rozkvétalo; tehdy

i hradby a brány mstské naposledy dkladn obnoveny. — Ale pro

úastenství ve vzpoue r. 1547 od Ferdinanda I byl Kolín s ostatními e-

skými msty za svoji obojetnou nerozhodnost tžce pokutován a nadobro

ochuzen. Byl to poi tek zkázy, která na království eské pozdji dolehla

po bitv blohorské. Hned na poátku nešastné války v srpnu 1619 eské

-
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KADNICK V KOLÍNE

vojsko pod Smiickým v Kolín Ležíc, vypadalo na loupež do vkolních

vsí, vypálilo Sendrážice a Ováry kde faráe (pod obojí) oloupilo a ztý-

ralo. Celých pak ticet let války bylo pro Kolín nepetržitým hrozným

strádáním. Pro viru mnoho pedních obanu z domova se vysthovalo,

msto opuštno, od Sašu, švédu i císaských vyplenno, spáleno; lidé

skrývali se po lesích a ješt nuceni byli platiti kontribuce a výpalné na

všechny strany. Po válce zbyly tu vtšinou domy pusté, poboené, hradby

rozvalené, kostel zubožený. Poet obyvatelstva nepesahoval ani 2000 a

ješt tu krut ádila asto »erná smrt* (r. 1680 za 4 msíce zemelo 826

lidí). A tak živoilo msto po dv století, snášejíc k tomu ješt sekatury

rzných vojenských posádek a sužováno astými požáry (ohe r. 1796
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CHRÁM SV. BARTOLOMJE V KOLÍNE.

(VYSOKÝ KÚR SE SOUSEDNÍ KOSTNICÍ)

zniil na 150 dom, dkanský kostel i klášter kapucínský), nežli se do-

kalo nového rozkvtu.

Není divu, že neuchovalo se tu mnoho cenných památek umlec-
kých. I ráz ulic- pi stálém pestavování a opravách je zcela všední, a-
koliv nkolik pkných barokových domu (z poátku XVIII. století) nalé-

háme na námstí, v ulici pražské a kutnohorské. Nesmí se však zapome-

nout, že obyejn pestavba týkala se jen zevnjšku a svrchní ásti budov

a pod novodobou stízlivou facadou zachovány jsou dosud prastaré stropy

a klenuté podsín (otevená podloubí byla tu ješt v polovici minulého

století na námstí i v ulicích), upravené jak/ takž požadavkm dnešních

as. Sama radnice je uvnit stará tžká stavba gotická na zevnjšek roku

1NN7 architektem Vejrychem vyzdobena renaisanní facadou, sgrafity a

Liebscherovými malbami. Na radnici mimo úadovny nalézáme i mstské
museum, zajímavé, ale trochu opuštné. Archiv kolínský jest jeden z nej-

bohatších v království. V novjší pístavb (na míst bývalých kasáren)
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od téhož architekta nalézá se skvostná zasedací sí a v pízemí mstská

spoitelna. Sousední dm (ís. 76) je bývalá ddiná rychta.

Zajímavé staré klenutí zachovalo se v dom ís. 73 na námstí, sa-

hající až pes prvé poschodí. Pohled na plán msta, úzkostliv pravidelný,

vede k domnnce, že tu bývala ulice, odpovídající protilehlé ulici Kouim-
ské, snad peklenutá, v níž se nacházely chlebnice (protpenke) dle J.

CHRÁM SV. BARTOLOMJE V KOLÍNE.
PEDNÍ ÁST.

Vávry. Kramá Mertan v XV. století, stav tady dm, použil pro svj krám

a skladišt vysokého klenutí. Uprosted námstí za starodávna stávala so-

cha sv. Václava. Roku 1682 postaven místo ní sloup P. Marie na památku

moru, sochy ty svatých kolem roku 1764. Nápis pi oprav zmizel.

Ješt jedna památka nachází se na námstí; prostý kámen ve dlažb,

oznaující místo, kde byla sloužena pravoslavná mše ruskému vojsku, táh-

noucímu proti Francouzm.
Nejvtší ozdobou msta zstává dkanský chrám sv. Bartolomje,

který zvedá se na nejvyšším míst u samých starých hradeb, se dvma



130 -

vžemi osmibokými v prelí a zvonicí pistavenou teprve r. 1504. Zvony

nynjší pocházejí od pražského zvonae Kuhnera, r. 1797 jsouce pelity

ze starých zvon, zniených požárem. Bývával tu zvon »Vužan«, který

v polovici XV. století njaká paní Vužana (Ossiana) ulíti prý dala a do

tavícího se kovu hodila nkolik klínu stíbrných penz. Tak dí povst a

zvon býval »krásn sdlaný, pln vypouklých ozdob a napolo slitých penz
stíbrných, na dolejším kraji lemován jsa' obruí z dobrého zlata .

Dkanský chrám sv. Bartolomje sestává ze dvou odlišných ástí.

Starší, tílodní, sahá pvodem do polovice XIII. století, jeví pechod

slohu románského v gotický, vyznamenává se tžkými pilíi s jemn pra-

covanými hlavicemi, kížovou klenbou v podkruchtí, krásnjmi lupenatými

svorník}'. Když bhem asu chrám sešel a požárem byl poškozen, Ka-

rel IV. dal od Petra Parlée z Gmundu pestavti vysoký kr s ochozem

kolem presbytée. Ml býti asi tehdy pestavn celý kostel, jak svdí
nedokonené oblouky, ale nedošlo k tomu. V letech 1904— 1910 chrám

dkladn opraven dle návrhu architekta |. Mockra, ízením stavebního

rady Láblera. Hlavní portál v prelí ješt zstal v pvodním stavu, jeví

zbytky bohaté ornamentiky, ale tak otluené, že tžko lze uhodnout bývalé

tvary. Severní vchod obnoven dle zachovaného vzoru ze XIII. století -

pvodní portál uložen v lapidái.

umístném v pavilonu msta
Prahy. Zde zachovány také ješt

pvodní dubové dvée s kováním.

Vedle vchodu toité schody vedou

na kruchtu, kde postaveny velko-

lepí' varhany.

Opravou velice zmnil se vni-

tek kostela. Býval tu veliký a

pkný hlavní oltá z konce XVII.

století s obrazem sv. Bartolomje

od Kramolína. ten odklizen a po-

staven nízký gotický, práce to

hoické školy sochaské. Obta-
vostí rzných dobrodinc opaten

kostel malovanými okny; ze sta-

rveh. velmi vzácných maleb na

skle jen nco málo se zachovalo.

Ve /di zasazeno nkolik zajíma-

vých náhrobk ku pikladu

Ruthardv / konce tináctého

století.

HLAVNÍ PORTÁL KOLÍNSKÉHO Y ochozu šest kaplí (mimo

CHRÁMU. to jedna. Kokovská, pistavená
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„NA SKÁLE" (ZALABÍ) V KOLÍN.

/ vní k pravé lodi starší ásti), oltá sv. Barbory pkné barokní práce,

obraz umuení sv. Bartolomje od Brandla. Skvostná ktitelnice cínová

z roku 140.", od konváe Ondeje Ptáka z Kutné Hory jest bohužel velmi

poškozena. Gotické sanktuarium nyní úplné restaurováno. Z kaple sv.

Jana vedou toité schody na ochoz, odkud širá vyhlídka na msto a daleké

okolí. Za jasných dn vidt i Krkonoše. Kamenné chrlie kolem ochozu

s\Ldcí o bujné fantasii svého pvodce.

Kolem chrámu až k hradbám rozkládal se hbitov, asi ped 100 lety

zrušený, který Morana hojnou sklizní zvlášt v letech morových (mramo-

rová deska s nápisem z r. 1680) naplnila vrchovat. Zde stojí též kostnice

zajímavého pdorysu na jedné z hradebních bašt. Zbudována byl? roku

1733 nákladem dkana Formandla, opatená bizarní výzdobou z let>ek a

hnát lidských, po zpsobu povstné kostnice v Sedlci. Až okolí chrámu

upraveno bude v park, možno doufat, že památné hradby zstanou ušeteny.

Zde kolem hbitova ješt se zachovaly, ale i jinde mžeme sledovat starou

ze mstskou ze svoru a ruly i píkop. Brány všechny sboeny v XIX. stol.

Ze 12 okrouhlých bašt zachovala se ješt jedna (mimo ony pod kostelem)

v pikope u bývalé pražské (klášterní) brány. Mezi touto a skalnatým

srázem nad ekou stával klášter dominikánský, z jehož trosek vystavl si

knz Bedich ze Strážnice zámek. Z pvodní stavby zbyla jen na západní

-11. nic gotická brána, kde býval zvedací most, akoliv nelze pochybovat,

ze tu leccos zstalo zakryto novjšími pestavbami. Dnes je tu akciový

pivo\ .11 .

Opevnní na jižní stran msta zmizelo, když r. (846 stavena že-

leznice. Skalnatá -min odkopána, zbytky hradeb i s klenutou fortnou ve-

doucí ke mlýnu, strženy. Z opevnni na druhém behu, na skále, zbyla
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jen tyhranná vž, tak zvaná prachova«, která kdysi také za vodárnu

sloužívala, a na východní stran asi nkteré zdi užito ke stavb stodol

a dvork. Na míst nynjšího pedmstí zálabského bývaly dv vsi, M n i-

chovice a B r ankovice. V Mnichovicích až do r. 1357 stál kostelík

sv. Víta, který rozšíen r. 15 13 a r. 16S2 pistavena vž. Kolem je starý

mstský hbitov. Ve XIII. stol. založen kostel Všech svatých (pod Hroby),

pestavný r. 1760, bohužel dnes ponechán úpln v plen škdcm a zlo-

djm. Klášter kapucínský z roku 1667 jest dle pravidel ádových zcela

prosté stavení a pi nm skrovný kostel sv. Trojice.

V židovské ulici — která do nedávná zachovala si svj stedovký
bizarní ráz — nachází se synagoga velmi dávného založení a na pražském

pedmstí stan> židovsk\ r hbitov

s náhrobními kameny až prý ze

XVI. století. Evangelický kostel

postaven v novjší dob v Proko-

pov tíd proti okresnímu domu.

Tím probrali jsme asi nejdleži-

tjší památky v mst, z moderních

budov sluší ješt zaznamenati ob-

anskou záložnu, nové školy atd.

Svj pvab mají labské behy
ve mst, píjemné terasy na le-

vém behu, mlýny s vysokým
jezem, dva ostrovy — pes hoejší

vede železný most. na dolejším,

mstském, býval pkný stinný les.

dnes -^romnný v park. Regulací

prý všechno se tu zmní. — Za
Labem jsou mstské brky. be-
zové háje, dubiny.

Okolí msta nevyniká sice nád-

herou pírodních krás, ale není bez

milé rozmanitosti. Jsou tu píjemná údolí, kolem pekelského potoka, nad

Štítary, odkud již v XVI. století položen vodovod do msta, pod adboí,
na polepském potoku, u Hlubokého dola atd.

Seznámivše se s Kolínem a jeho djinami, poohlédneme se i po

okrese, jehož jest stediskem a navštívíme nejvýznanjší a památná místa,

rozložená po obou bezích Labe. Krajina zdejší, jak jsme se již zmínili,

byla obydlena již v pradávných dobách, o emž svdí množství prae-

historických památek a pedmt, jež se nalézají v etných hrobech a

pohebištích, roztroušených po celém okresu. Známe odtud nálezy z dob

pradávných, ukazující na osídlení Polabí plemeny, o nichž nemáme žád-

ných uritých zpráv a musíme se spokojiti jen rznými theoriemi a dohady.
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K nim pojí se nálezy z dob pozdjších až po vk kesanský. Velkou sen-

saci vzbudil nález, uinný roku 1S64 v Kolín za pedmstím kouim-
ským, kde v ciheln Matje Souka objeven byl hluboký hrob, obložený

zuhelnatlými prkny, v nmž nalezeny kostry dvou osob, z nichž jedna

mla pi sob zrezavlý me, válenou sekerku a rzné ozdobné korálky,

knoflíky a náušniky arabského díla. Stíbrné ostruh\r a zbytky stíbrných

ozdob ze emení, na nmž byl kdysi me pipevnn, poukazoval}' k tomu,

že pohben tu byl bojovník neb vojevdce vznešeného rodu. Jemu po boku

pohbena byla postava menši, u jejichž nohou nalezen byl stíbr)' kalich

vzácné práce a dv sklenné nádobky; v jedné z nich bylo dle zbytk

KLÁŠTERNÍ KOSTEL NEJSV. TROJICE V KOLÍN.

vinného kamene pvodn as víno, ve druhé njaká, snad bohoslužebná

hmota. Tytu pedmty a stíbrné kování z úpln zetlelé knihy, poukazo-

valy na to, že pohbena tu hýla s vdcem osoba knžská. — Všeobecn
a dosti dlouho domnívali se laikové i znalci, že najisto pohben tu by]

nkterý husitsky vdce s knzem, a nkteí tvrdili urit, že nalezeny tu

ostatky Prokopa Velikého, jehož tu pohbi] snad hejtman táborský apek
ze Sán, který z bitvy Lipanské zachrání] se útkem do Kolína.

(> nálezu tom napsána hýla rzná pojednání, jež vyvolala etné pole-

miky a teprve v posledních duhách ustálila se mínní na tom, že nález

tento pochází / duh starších a že písluší dob karolinské neb merovejské.
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Vtšina pedmtu tch jest jednou z nejvzácnjších ozdob sbírek musea
království eského.

Pes to, že obyvatelé tohoto polabského kraje byli naklonni
míru a libovali si v klidném život, rozpoutala se tu asto litice války

a nebylo snad jediného století, v nmž by vojenské zástupy s labskými

vodami o závod nebyly zaplavily úrodné a požehnaná zdejší nivy, za-

nechávajíce po sobe smít a zkázu práv tak, jako zhoubné povodn. —

KLÁŠTERNÍ ZAHRADA A HLAVNÍ CHRÁM OD VÝCHODU.

I takových míst, jež chovaji památky a upomínky na neblahé ty duby,

musíme si povšimnouti na své pnuti Kolínskem, která nám nebude ni-

kterak obtížnou v tomto na komunikaci tak bohatém kraji. I oukázali jsme

již na zdejší etné a dobré silnice, k nimž pojí se hustá železniní sí, roz-

vtvující se na vše strany, jakou se krom Prahy tém žádné jiné eské
msto mimo Prahu pochlubiti nemaže a která spojuje Kolín rzným sm-
rem nejen s Prahou, ale i se všemi kouty Cech.

První místo, které cizinec v okolí kolínském seznati si peje, jest

zajisté památné bojišt kolínské, na nmž se doopravdy hrálo o korunu
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novi, v jehož blízkosti se dne 17. ervna octl. Daun, jenž rozprosten byl

za dne mezi Hradenínem a Noxou Vsí, zmnil po zralé úvaze ješt v noci

své postavení. Sted jeho pak byl mezi Pebozy a Chocenicemi, jenerála

Wieda umístil mezi Bošici a Svojšicemi, kdežto pravé kídlo postavil na

Kamhájek a levé na Vinohrad u Bošic. Pedvoji, ítajícímu 15.000 muž,
z nichž bylo dv tetiny jízdy, a jemuž velel Nadasdy, vykázal místo u

Kehoe. — Proti tomuto vojsku postupovali od Plaan památného dne

18. ervna 1757 Prušáci, vedeni jenerálem Hulsenem a povstným Ziet-

henem. — Bedich, vstoupiv do hostince »u slunce, pehlédl z hoejší

jeho svtnice rakouské postaveni a ježto shledal nepítele znan silnj-

ším než oekával, umínil si, že svým levým kídlem podnikne útok na

pravý bok rakouského vojska a vedl své vojsko o pl druhé hodin odpo-

ledne ke Kolínu. Daun, oceuje dobré vdcovský vhlas Bedichv, po-

ínal si velmi opatrn a rozvážliv a prohlédaje úmysl králv, zmail tento

tah pošinutím svého vojska dále k východu, takže postavil levé své kídlo

jižn od Blinky. pravé na Kamhájku a výšinách u Kehoe. Jízda seši-

kována na jihu od Bežan a Wiedovi vykázáno místo u Kehoe na pra-

vém kídle, vedle nho k Radovesicm pipojil se Nadasdy. Ve dv hodiny

strhl. 1 se prudká bitva, kúrou ídil Bedich s vrchu novoveského, jenž

byl pozdji pezván po nm Bedichovem. Hlsen dobyl útokem Ke-
hoe, obsazeného rakouskou pchotou, .1 Ziethen odrazil Nadasdyho, který

pronikl az ke Kutlím, zahnav jej nazpl k Radovesicm, Tento vítzný

postup Prus byl však zmaen vražednou palbou pchoty a rakouských

dlostelc, kteí mli obsazenu dubinu jižn od Kehoe. Další útok, jejž

podnikli Prusovi za Bístvím, byl odražen s velkými pro n ztrátami. Pi

obnoveném útoku dobyli Chocenic, ale posice této neuhájili. Zárove
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porazil Hulsen prudkým útokem Wiedovu divisi, tu však dragouni pluk
De Ligne a Savojského, dle povsti holobradi to mladíci sesíleni jízdou

saskou, vrhli se na Prusy, uvedli je v nepoádek, množství jich pobili

a rozprášili. Tím rozhodli bitvu, která skonila dobytím Bežan o páté

hodin odpolední vítzn pro Rakušany. Za nejvtší válené vavy a

hrzy dlel Bedich na vrchu novoveském a pohlížel na marné úsilí svého

udatného vojska, jež potkávala ztráta za ztrátou. Dle sotva vrohodného
podání stálo blíže nho nkolik vesnian z Nové Vsi, jimž prý po slo-

vansku ekl: »Kúkejte sedláci, jak královna vyhrává !«. — Seznav, že ví-

tzství již ke svým praporm nepipoutá, velel k ústupu na Nymburk,

sám pak táhl ku Praze, odkud vojsko jeho, nevykávajíc píchodu Dau-

nova, ustoupilo za ním k Litomicm, odkudž smrem k eské Líp a

Žitav vrátilo se do Pruska. Vítzstvím tímto položeny hráze rozpínavosti

pruské a Cechy zachránny ped nebezpeenstvím, jež ohrožovalo jich

existenci.

V této krvavé bitv, v níž byl Daun zrann na hlav, ztratilo ra-

kouské vojsko 360 dstojník a 7700 muž, Prusové pak 320 dstojníku,

13.400 muž a 22 práporu. Na památku tohoto vítzství založila císaovna

ád Marie Terezie a polní maršálek Daun vyznamenán byl první

nov založeným ádím a dostalo se mu etných milostí od císa-

ovny.
Na bojišt dospjeme bu drahou aneb po silnici. Volíme-li dráhu,

jedeme smrem ku Praze po trati nkdejší polenosti státní dráhy. První

zastávka jest tu Nová Ves, pi níž na jihozápad jest nkdejší novoveský

kopec, nyní Bedichv kopec (278 m.) zvaný, na nmž jest kamenný je-

hlanec, postavený na památku vítzství Daunova a který vidíme již z da-

leka po pravé stran z oken vlaku, pijíždíme-li od Prahy. Západn od

nho pi silnici k Velími vedoucí jest osada Kel neb Kly, na památku ví-

tzné bitvy nmecky Siegfeld a nejapn esky Vítzov zvaná, kteréhožto

jména se neoprávnn místo pvodního názvu užívá. Z Kel (Vítzova)

vede as 1 km. na jih silnice, která vyúsuje do silnice, vedoucí z Kolína

k Plaanm a eskému Brodu, po níž vojsko Bedichovo od Plaan pi-

táhlo. Jdeme-li po ní smrem k Plaanm, pijdeme za nedlouho k pa-

mátnému hostinci »u slunce«, z jehož oken Bedich Veliký obzíral bo-

jišt. Odtud odbouje krátká silnice do Bíství, odkud vede západním

smrem poboní cesta do Chocenic a z nich k severozápadu as 1 km.

dlouhá cesta do B e ž a n, od nichž stejn daleko opt k severozápadu leží

osada Blin k a, nejkrajnjší to bod nkdejšího bojišt na léto stran. Ze

Bíství vede smrem severovýchodním krátká polní cesta do K e h o e.

Z Kehoe jde krátká silnice na K a m h á j e k, která za nim na severní

stran vyúsuje do hlavní silnice eskobrodské. Trochu více na jihovýchod

jsou K u 1 1 í e, jež s Kamhájkem a Bístvim patí ke Kehoi a tvoí jedi-

nou obec. Na výšin proti Kehoi smrem k hostinci »u slunce* postaven
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byl r. 1898 a kardinálem hr. Sehon-

bornem posvcen nový vítzný pom-

ník, jenž jest celkem 17 m. vysoký a

vytesán z hoického pískovce dle ná-

vrhu professora Weinzettla a zbu-

doval jej Spolek pro udržování a zi-

zování pomník na rakouských boji-

štích. Se vkusným náhrobníkem pojí

se sloup ukonený obtnicí zdobenou

palmami, nad níž se vznáší dvouhla-

vý orel. Sloup jest na stran k silnici

obrácené ozdoben poprsím Marie Te-

rezie, tepaným v mdi a odznaky á-

du Marie Terezie, k jehož založení

dán tu podnt. Na náhrobníku jest re-

licl, znázorující útok jízdy prince

z Ligny, dále poprsí Daunovo, Stah-

rembergovo, Lichtensteinovo a Ser-

bellonovo, jakož i druhy zbraní, jež
r

tu zápasily. Odtud lze pehlédnouti

velmi dohe celé bojišt.

V Eíehoi jest farní kostel Bo-

žího tla, pipomínaný již r. 1363,

jen však sešel, takže byl roku 1846

shoen a znova zbudován nákladem

Václava Veitha za pispní osadník; posvcen byl r. 1848. Na stran

evangelijní zazdny jsou kamenné gotické sedilie z první polovice 14.

vku, jemného díla, jež v starých chrámech zastupovaly knžské stolice,

dále pak k oltái gotický výklenek téhož pvodu. Ve vži jsou dva staré

zvony z pvodního kostela, ve hbitovní zdi pak jsou zazdny dva staré

náhrobky len rod Horateckých z Dobrošovic a tetí s neitelným ná-

pisem a znakem zubí hlavy. Z Kehoe vede na jihovýchod silnice do

Radovesnic, nejkrajnjšího to bodu bojišt v tomto smru. Jest to barokní

zámek, vystavný as v první polovici XVIII. století Sternberky, jenž

niím nevyniká. Zdejší okolí známo jest velkým množstvím zkamenlin,

jež jsou tu a tam v blízkých Zibohlavech uloženy v tak mohutných

vrstvách jako nikde jinde a bývají proto geology asto vyhledávány. -

Novjší kostel v Zibohlavech, zasvcený svatému Martinu, nevyniká ni-

ím, však schody, po nichž se do kostela kráí, jsou jediná zkamenlina.

Tyto vrstvy zkamenlin táhnou se podél Pekelského potoka severovýchod

ním smrem až ke S ti ta r m. Jak jsme již v prvé ásti podotkli, zásobuje

se odtud Kolín dohrou zdravou vodou.

Kdo by pi prohlídce bojišt zašel až do Radovesnic, mže se vrátiti
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do Kolína bu podél potoka až ke mlýnu Peklu a odtud na silnici esko-
brodskou, odkud se dostane za 10 minut do msta, aneb z Radovesnic po

silnici keštítarma odtud do nedalekého již Kolína. Kdo by však volil

na bojišt cestu pšky neb vozem, ubírá se eskobrodskou silnicí. Hned prv-

ní levá boní silnice vede do K u 1 1 í , odkud lze nastoupiti cestu po bojišti

opaným smrem ke Kehoi, Bíství, k hostinci »u slunce«, ke Klm
(Vítzovu), na Bedichov a Novou Ves. Kdo chce minouti Kutlíe, kde

jest vzorné hospodáství pedsedy eského odboru zemdlské rady pana

Prokpka, jde po silnici dále, až dojde k dalšímu rozcestí, od nhož na

levo odbouje silnice ke Kehoi. Jsme-li opateni ponkud jen podrob-

njší mapou, mžeme celé bojišt dobe prostudovati a celý postup dje
sledovati a prožíti. Zajisté že si vzpomeneme, jak se asy zmnily, když

nový vítzný pomník u Kehoe odhalován byl s obavou a kdy z ohledu

na našeho, povždy vrného »spojence«, bylo by se málem odhalení ani

neuskutenilo!

První stanicí na trati nkdejší spolenosti státní dráhy smrem k Par-

dubicm jest Starý Kolín, s jehož djinami jsme se již seznámili. Labe
rozvinuje se tu v etná ramena a tvoí množství zákout a oklik, mezi

nimiž rozkládají se nivy a lesíky, jež celé krajin dodávají zvláštního rázu,

jaký se vyskytuje v celém tém stedním Polabí. Pedhonn byv dávno

již mladším, svým jmenovcem, nemá Starý Kolín žádných vynikajících pa-

mátek. Pozoruhodný jest jedin koste] sv. Ondeje, vystavný v druhé

polovici XIII. století, jen/, však rznými opravami a pestavbami

svého rázu skorém naprosto pozbyl, zachovav si pouze zajímavý pdorys,

jakého se mu as dostalo obnovou v osmnáctém století. Má hlavní podélnou

a kratší píní lo a v místech, kde se ob lodi kižují, zvedá se kopulovitá

nízká klenba. Krátká severní a jižní ramena kíže, jakož i rameno vý-

chodní knžišt tvoící, jsou uzavena neúplnými osmiúhelníky. Západní
delší rameno zakonuje vž, v níž se zachovala stará, nyní zazdná gotická

okna. Rimsa na vnjší stran kostela a nkteré ásti klenutí, jsou sporé

zbytky pvodního slohu.
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Na klenb jest slušn provedené fresko, pedstavující apothesu sv.

Ondeje z první polovice XVIII. století. Z vnitní výzdoby zasluhuje ješt

zmínky velmi pkn provedený krucifix z téže doby, které také náleží

i pkná monstrance z pozlaceného stíbra s nepravými drahokamy. Z
inventáe kostelního zasluhuje zmínky nkolik paramentu /druhé polovice

XVIII. století. —
Další stanicí jest komorní msto Tý n e c n. L a b e m, rozložené jako

Betlém po vysoké stráni. Na konci msta jest hospodáské stavení, jež ze

zdaleka podobá se špýcharu, jímž se také skuten stalo. Svou podobou

a rozmry jest každému nápadno a lehce lze seznati, že jest to zbytek

bývalé tvrze, založené na skalnatém ostrohu, sklánjícím se k vod, tak

že byla se tí stran nepístupna a mla spojení s mstem pouze na tvrté

stran, na které po hbet vedla ke tvrzi cesta dvorem, jemuž se dosud íká

NAMÉSTI Y TÝNCI N.

»Hrad a ásti msta pod ním »Pod hradem«. Na této pístupn stran

bývala tvrz dkladn opevnna hradbami a píkopy. Z jediného, až dosud

mohutného, típatrového a sešlou stechou krytého stavení, lze tžko souditi

na pvodní uspoádání tvrze, jejímž jádrem byla nynjší sýpka, slouživší

za panské obydlí. V starších dobách by] Týnec majetkem kláštera Sedle-

ckého, po jehož vyvrácení Husity dostal se do rukou osob svtských, o

nichž nieho uritého nezaznamenáno. Roku 1423, když byl Zižka v

áslavi obléhán, táhl mu Táborský hejtman Matj Lupák na pomoc. Zbrojní

lidé II išicn / Yaldš'j ia. kteí leželi posádkou v Kolín, udeili 22. srpna

na Lupáka a týnského pívozu a zjímavše i pobivši' jeho lidi, l.upáka zabili

\ konopích«, jak o tom staí letopisové eští vyprávjí.

V této dob byj as panem na Týnci pední a vyhlášený hejtman

Orebit Diviš Boek z Miletínka a roku i_|;}ó zapsal jej král Zikmund

Vakovi / Miletínka, který nejspíše zdejší tvrz založil. Pozdji dostal se

Týnec do rzných rukou a konen roku [502 proslulému Vilémovi / Pern-
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stejná, naež pipojen ke Kuntické hoe a panství pardubickému, jehož

osudy dále sdílel. Tvrz dostala se v pozdjších dobách soukromým drži-

telm a patívala též generálu Melasovi, jenž roku 1806 v Týnci zemel
a ve zdejším kostele byl pochován. Farní kostel svatého Jana Ktitele, již

piku 1354 pipomínaný, pestavn byl r. 1780 a 1781 a nevykazuje nieho
pozoruhodného, rovnž jako hbitovní kostel Panny Marie sedmibolestné.

Pi té píležitosti podotýkám, že na Kolínsku, jako nikde jinde, bylo

v novjší dob pestavno mnoho starých kostel od základ, a toho

nebylo poteba. — V Týnci jest též známá strojírna a prmyslové závody,

založené rodinou Perner. —
Hned u stanice T)Tnské jest ves Zaho, patící již do okresu Kutno-

horského ,s památným románským kostelem, o nmž bylo v této publikaci

pi Kutnohorsku pojednáno. Labe, do nhož se pod Týncem u Zahoe vlévá

Doubravka, tvoí tu hranici okresu Kolínského a Kutnohorského.

Za Týncem jest zastávka Vinaicea hned za ní zastávka Kojíce
- filiál. kostelem sv. Petra, druhdy farní, jehož podacími pány byli opatové

kláštera sedleckého. Nyní jest pifaen k Týnci. Utrpl mnoho astými
požáry a byl v sedmdesátých letech minulého století opraven. Jest to

jednolodní románská stavba, na Kolínsku vzácná, s vží, která tvoí pr-
elí. Pvodní její vzhled, až na novjší pístavbu na jižní ásti, jest dosti

dobe zachován.

Na posázavské dráze, jež vede z Kolína k Ratajím a na Sázavu, jest

první stanice mstys ervené Pecky, vzdálený hodinu cesty od Kolí-

na, v jehož držení vystídali se rzní majitelé, až r. 1794 vydražil pansfr i

Leopold rytí Hrubý z Jelení, jehož rod tu dosud usazen. Jest tu zámek

se zahradou, v jejíž sklenících pstovány vzácné a nádherné druhy

orchideí (vstava), s nimiž pouze zahradnictví knížete Kamila Rohana

na Sychrov kdysi závoditi mohlo.

Zámek jest slušná barokní stavba, filiální kostel Panny Marie, p-
vodn gotický a již ped rokem 1370 co farní pipomínaný, byl v XVII.

století Trautmansdorfy pestavn a ze staré stavby zachovány jen nkteré

detaily.

As deset minut na jih leží pod Vy so k o li pi silnici víska Bojišt .
jejíž jméno nám pipomíná bitvu, ve které 25. dubna 114.1 zápasil Vla-

dislav, kníže eský s Konrádem Znojemským. Padlo tu mnoho pedních

muž a eši poraženi. Nedaleko odtud jsou O p a t o v i c e, pativší nejspíše

ke klášteru Sedleckému a pi nich obora a odtud nedaleko k severozápadu

ves Bohušovice neb Bohoušovice, kde stávala nkdy tvrz, tak

jako v nedaleké vísce Dobešovicích a na míst dvora Hranice, á

pádn od Pecek.

Jak nevelká to rozloha, kterou zaujímají práv popsané osady a co

m v nich usazeno bylo drobné šlechty, která se tu tísnila. Sedl tu skorém

jeden na druhém a lze si snadno domysliti, jaké tu, a v cele zemi nastati
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musily mezery, když se

tém veškerá tato šle-

chta po blohorské bit-

v ze zem vysthovala.

As 20 minut k seve-

rovýchodu od Pecek je

ves Nebovidy. V
nor i na 23. prosince

1 42 1 Zižka proklestiv si

cestu z Kakovského
vrchu nepátelským voj-

skem ustoupil pes ko-

línský most do Jiínska

a Turnovská, ale již dne

6. ledna 1422 opt se

vrátil novým lidem

branným sesílen a u Ne-

bovid, kde zatím Uhi
krut hospodaili, udeil

na nepítele a hnal jej

až k Nmeckém Brodu.

— Stávala zde tvrz,

jež po mnoha zm-
nách upravena byla ve faru a vykazuje ješt nkteré gotické detaily ze

XVI. století. V pvodní své podob stála tvrz ješt roku 17:17 a byla pe-

stavna zárove as s farním kostelem sv. Petra a Pavla, z jehož pvodní
podoby zachovala se polokruhová absida a nkteré gotické detaily. Krásný

kalich z pozlaceného stíbra daroval sem roku 1744 Frant. svob. pán

Trenek, povstný vdce pandur.
Za Nebovidy "4 hod. k severu jsou Polepy, z nichž za 3

/4 hod. dojdeme

po císaské silnici do Kolína. Východn od Nebovid, již na hranicích

okresu, nedakelo Kaku, leží stará osada Libnice, nkdy zboží klá-

štera sedleckého, ve které stávala až do druhé polovice sedmnáctého

století tvrz. roku 1643 ohnm zniená.

K Libnicm patí nedaleká obec Grunt nebo Grunta. v níž

jest filiální kostel Zvstování Panny Marie, který byl již ve XIV. sto-

letí farním a k nmuž byly Libnice pifaeny. Dnes od základu

znovu nákladn zbudován. Mezi Libnicemi a ervenými Peckami na ji-

hozápad jest ves D o 1 a n y starého pvodu, kde bývala též tvrz. Pvodní
vysoký gotický kostel byl roku 18 14 zboen a ponechána z nho jen vz.

Nynjší, v letech 1815—1818 vybudovaný chrám s pvodní starou vží na

západním prelí jest jednolodní, nevzhledná stavba. V kobce pod vží
zazdny jsou ti mramorové náhrobky len rodiny Libnických z Vrcho-

zamek v Ceky. peckách.
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viš, pán na nedaleké tvrzi, z nichž pkným umleckým dílem vyniká

náhrobní deska rytíe Jana Libnického z roku 1589.

Císaská silnice z Kolína na jih vedoucí rozchází se za mstem temi
smry. Prostední spje kSuchdolu a pijde se po ní nejprve do P a-

šinky (Pašinvsi), kde jest na v\ršin dvr. Ke dvorským stavením pimy-
ká se tsn vž s cibulovitou bání z daleka již viditelná, takže dvr vypadá
jako kostel s rozsáhlým farním stavením. Vž jest zbytkem staré tvrze, jejíž

byla nejpevnjší souástí. Ve vsi býval mimo tvrz ješt jeden dvr a

majitelé se tu ustavin stídali. Na zaátku patnáctého století vypálili ves

IMi, takže za dv st let pustou zstávala. Roku 17 12 pipojil ji hrab
Leopold Vžník k panství radboskému, od nhož byla r. 1885 odprodána

Dru Václavu Radimskému. Z Pasinky vede silnice dále k Radboi (Rat-

bo), kde již ve 14. století byla tvrz a farní kostel. Radbo byla rovnž
jako Pasinka vojskem Zikmunda uherského r. 1422 vypálena a zstávala

po dv století v ssutinách. K ní patil též nedaleký statek Sedlov (jižn)

s tvrzí, který byl r. 1885 od panství odprodán. Hrab Karel Jáchym Breda

dal starou tvrz v Radboi strhnouti a vystavl tu nový zámek, jejž obklopil

parkem a zahradami. R. 1857 postaven tu cukrovar. Kostel sv. Václava,

r. 1770 znovuzízený a rozšíený, nezachoval ze své pvodní podoby sko-

rém nieho a také niím nevyniká. Nco málo odtud k severu jest ves

Kbely (vlastn Kbel), ve dv ásti rozdlená. R. 1634 byla tvrz i vesnice

od nepátel úpln vypálena a tak zniena, že zarostla kovím a lesem,

z nhož vyníval pouze starobylý kostel s prohoelou stechou. Hanuš

Bedich hrab z Trautmansdorfu spustlý kostel r. 1664 obnovil, r. 1874

však opt vyhoel a r. 1880 byl bleskem poškozen. PamáUvý, nyní filiální

chrám Navštívení Panny Marie byl úsilným snažením osadník do roku

18S5 opraven. Z pvodní gotické stavby, pocházející z konce 14. století,

bylo mnoho zachováno a její jednoduchost a úmrnost mile psobí. Škoda

jen, že po požáru r. 1874 na etných místech objevené fresky byly pi
oprav zabíleny. Kbely pifaeny jsou k Lošanm, jež se rovnž dlí na

Velké a Malé Lošany (správn Lošany a Lošánky) a jsou krátkou silnicí

mezi sebou a se Kbely spojeny. V jednom statku zachovala se mohutná

tyhraná vž, v jejíž silné zdi znatelný jsou stílny. Ves i tvrz s nedale-

kými Manicemi, kde též stávala tvrz, patívaly obci kutnohorské. Ko-

stel sv. Jií, již r. 1355 co farní pipomínaný, byl r. 1765 rozšíen a r. 1895,

jak to zde zvykem, ze základu obnoven, tak že co do umlecké hodnoty

daleko za kbelským kostelem pokulhává.

Tím seznali jsme nejdležitjší místa a památnosti okresu kolín-

ského, pokud je nalézáme po levém behu labském a podél trati státní

dráhy až po Novou Ve s, za níž jest další stanice Velím (dle Sedláka

správn Velyn). Nádraží jest od této rozsáhlé, stále vzkvétající osady

na pl hodiny vzdáleno, a ježto tém stejná vzdálenost dlí Velím od

Nové Vsi a od Vítzova lze pi vycházce na bojišt bez velké ná-
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mahy seznati i Velím. Ves patívala k panství Podbradskému, byla pak

majetkem kláštera Zbraslavského a dostala se opt k Podbradm. R. 1323

vysadil ji král Jan právem nmeckým . V míst a blízkém okolí objeveny

kostrové hroby z prvních dob kesanství s rznými nádobami a miloda-

rv. Kostel sv. Vavince, co farní již r. 1354 pipomínaný, jest jednoduchá

stavba, jejíž vž byla z polovice snesena. Prelí jest barokní, knžišt
est goticky sklenuto. Hlavní oltá pkn pracovaný, pochodí z konce

XVII. století. Sakristie jest starší gotická stavba. Vbec zasloužil by

si tento kostel vtší pozornosti, než jaká mu dosud byla vnována. Slušný

evangelický kostel vystavn byl r. 1854.

K seznání zbývající ásti okresu dáme se Zálabím po silnici, jež pe
krouje tra severozápadní dráhy, .1 nelhávajíc vesnici Ti Dvory po

pravé stran, vede Cist východním smrem ke dvoru Labuti. V prodlou-

ženém smru leží na právo od silnice vesnice Vele to v, v níž by] farní

kostel již ped rokem 1369, jehož fara zanikla v 17. století. Osada patí-

vala klášteru sedleckému a a/ do ruku 1S50 špitálu kutnohorskému. Ko-

stel ped nedávném od základu pestaven. I' dvora Labut, pul druhé

hodiny od Kolín, 1 vzdáleného,

kižují se silnuv 11.1 všecky tyi
strany. Severní odboka vede

jen do nkolik minut vzdálených

Konárovic (vlastn Koao-
vii i, jež leží ve znané výši \ sa

dech mezi lesy.

Vesnice byla v ticetileté \ \ U

spálena a opuštna a zarostla i s

panskými budovami lesem a trvalo

to dlouhou dobu, ne/ opt / rumu
povstala. Koku 1N72 koupil panství

továrník a purkmistr karlínský Jos.

Gotzl, z jehož podntu vystavn
krásný chrám karlínsky. GOtzl po-

skytl Josefovi Mánesovi píležitost,

by své bohaté nadání aspo pi vý-

zdob chrámu uplatniti mohl. Je-

ho rodin Konárovice dosud pati.

Xade vsí stávala vladycká tvrz.

na jejíž míst jest vkusný pro-

stranný zámek, jenž v nynjší své

podob postaven byl r. 1775.

Farní kostel Povýšení svatého kíže pipomíná se co farní již

roku \3>2. Byl pvodn gotický, pozdji byl zbarokován a roku 1882

úpln pestavn. Devná socha Kristova, jež byla pvodn pi-
pevnna na kíži a odpoívá nyní v tumb postranního oltáe, jest pkná

KOSTEL V NOVE VSI.
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práce z konce XVII. století, v oratoi jest obraz Madony, pipisovaný

Brandlovi.

Smrem mírn severovýchodním spje silnice ke dvoru Františkovu,

nco pes hodinu cesty od Kolína vzdálenému. Zde ociujeme se na pd
nkdejšího korunního panství kolínského, jež bylo spojeno s panstvím po-

dbradským. Po rzných osudech koupil velkostatek Kolín rytí František

Horský z Horskýsfeldu r. 1862, jehož zdárné psobení jest zde až do dnes

znatelno. Sotva nkolik minut cesty za dvorem Pranliškovem jest

vesnice O v áry starého pvodu, jež patívala klášteru Strahov-

skému. Na starý pvod ukazují objevené tu hroby lužického typu.

již jsou roztroušeny smrem na západ k nedaleké obci Sendražicm.

Farní kostel svatého Jakuba vtšího byl v poslední dob úpln

zrestaurován. Obraz sv. Jakuba na hlavním oltái pipisován je Sketovi.

Cínová ktitelnice jest z r. 1767, železný stojanový svícen jest pkná ukázka

dovednosti nkterého venkovského kováe z XVIII. století. Stíbrný a

gotický kalich z roku 152 1 jest ušlechtile pracován a slohov doplnn novou

kupou, aniž by byl soulad celku porušen. Z historie vyjímáme vzpomínku

na rok 1618, kdy eské (stavovské) vojsko v Kolín ležíc na lup do okolí

vybíhalo, faráe Ovárského vyloupilo a celou ves zapálilo. — Za Ováry
rozvtvuje se silnice a pravé její rameno smuje smrem severovýchod-

ním k Bych om, pul hodiny cesty odtud vzdáleným. Zde jest

zámek, vystavn5T rytíem Horským v gotickém slohu, jak mu tehdejší

doba rozumla. K zámku patí obora a bažantnice, poskytující zvi
všeho druhu takka ideální pobyt. V obci jest filiální kostel svatého

Bartolomje, již roku 1359 co farní pipomínaný. Nynjší jednolodní

stavba vznikla r. 1854. Ze tí zvon jsou dva vtší zajímavé svými ná-

pisy, z nichž jeden jest zpola a druhý úpln nerozluštitelný. Býchory jsou

nyní majetkem mistra Kubelíka, který je znaným nákladem zvelebil.

Z Býchor uchyluje se silnice smrem severovýchodním k Nmicm,
k severu nedaleko odtud leží Ohae, kde stávala též tvrz.

Ze Zálabí rovnobžn s tratí severozápadní dráhy smrem skorém

severním, vede silnice do Vel trub od Kolína as 6 km. vzdálených, vý-

chodišt to starodávného rodu vladyk z Veltrub, po jejichž rodné tvrzi

není již pamti. Farní kostel zdejší Panny Marie, zbudovaný roku 1846,

niím nevyniká. Osada sestává ze dvou ástí a nynjší tak zvané Malé

Veltruby, stojí na místech staré zaniklé kostelní osady, Jezeany zvané,

ve které stávala též tvrz a dva vladyí statky. Osada tato spustla, snad i

živelními pohromami, již v XV. století a v XVI. století stál tu již jen

kostel, kolem nhož vznikla teprve v XV1I1. století nová osada. V nevelké

zdálenosti od Veltrub leží na jižní stran ves H radistko, prastarého

pvodu, jak tomu již její jméno nasvduje. Mezi touto vsí a Labem pod

K 1 a vary, stával asi na ostrov hrad kmene Zlian, kteí mli v pkoli

Kolína svá sídla. Poloha smrem ke Kolínu nazývá se Zlicko,

Na Léto klassické pud koníme svou pout Kolínskem.



JIÍ REJHOLEC:

KOUIMSKO.

Kouim jest jedna z nejstarších osad v Cechách, však první bezpená
zpráva o ní zachovala se nám teprv z roku 993. Již Kosmas vypra-

voval djiny eské dosti stízliv, djinné podání od bájených výslovné

a urit rozeznávaje. Za to u Dalemila plodná fantasie plnou parou pra-

covala a Hájek z Liboan povstmi hledl djiny nahraditi. Smlé výmysly
n líení zaslepily nejednoho djepisce, lid obecný ví až podnes rz-
ným zkazkám, básnici pak v romantickém tomto skladu z dávna si libujíce,

hojn z nho erpají. Uvádíme jen Zeyera. Kouimské djiny jsou nejvíce

vyšperkovány a lánky o Radslavu a sv. Václavu pedkládají se školním

dtem. Kouimští jsou proto na své nejstarší djiny hrdi a plni lokálního

vlastenectví a litují, že se oni dva andlé zjevili u hlavy Václavovy, neb

jinak byl by Radslav zvítzil a na míst nynjší popelky Kouim, stálo by
hlavní msto celé zem. A ím lze to vysvtliti, že Hájek tak naše Zlicko,

Licko, Kuim svými výmysly oslavil? Byl upímným pítelem J. Brixího

z Licka, s nímž zajisté rodišt jeho navštívil.

V tch dobách zachován byl ješt trojí pás val, na nichž na mno-
hých místech byly zbytky ohoelých dev z palisád a staveb v podhradí.

Hájek pustil své fantasii uzdu a echovi pibásnil bratra Lecha, jenž od

íma táhl s lidem svým k jihovýchodu, a na znamení, kde se usadil, kázal

vykácený les spáliti a od vyvinujícího se tím kouení, dáno jméno nov
vzniklému mstu Kouim (prý 653!). Nástupcové Lecha byli Dolis, syn

téhož Zli, po nmž hrad i podhradí Zlií, Zlickem slulo. Již nástupce

tchto Krásník, chtl Neklaná o celé knížectví eské pipraviti, po nezdaru

spojil se s Moravany, byl však poražen a »zamordován«. Po smrti jeho byl

knížetem zliským Leslav, pak Mstiboj, otec Drslavv (Radslav). Tento

chtje knížete Václava z knížectví eského vypuditi, byl pomocí božskou

od nho poražen. Dále bájil Hájek o veliké bitv Kouimské, v níž byli Unii

(955) poraženi. (Bitvu tu opvuje J. E. Wocel, ba i Pelzel též se o ní zmi-

uje, erpav asi z Hájka. Nejoblíbenjší pro Kouimany jest ást Dalemilo-
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vy kroniky o zániku msta. As r. 1204 Dpolt, z vedlejší linie Pemyslovc,
povstal proti Pemyslovi Otakarovi I., jenž musil brannou rukou vzpouru

potlaiti:

Cešie ped Zlicov pijidú

A valem u píkop vnidií

Všickni »vzkúímy!« eechu
Proto msto Kúim vzdiechu.

lak Dalemil rýmuje, nemoha se v posledních dvou verších zdržeti

oblíbené choutky etymologisování. Lid pibásnil ješt k tomu povst o

zrádné bab, o jejím tvrcení a názvy polí »Na srdéku«, »Baba«, »Pod

babou«, vykládá tím, kam až ástky jejího tla byly rozmetány. Stará Kou-

im tím zpustla a na protjším behu založeno bylo (prý) msto nové, í-

dící se municipálním právem dle vzoru nmeckého, tehdáž práv se ují-

majícího.

Musíme se zajisté pozastaviti nad tím, že vystavení ohromných hradeb

mstských, jakož i krásného, ba skvostného chrámu, pipadá do první po-

lovice XIII. století. (Zmínka pozdji u kostela sv. Štpána). Vystaví se

msto, skvostný chrám, ohromné hradby v nkolika letech? — V roce 1907

prof. dr. Pí dal kopati na Staré Kouimi a seznal dle zbytk, že Staré

Zlicko opuštno bylo již v VII. neb VIII. století a že celá historická doba

náleží nynjšímu mstu, jež v dobách nejstarších bylo hlavou nejen celé

župy, ale i rozsáhlého kraje až po moravské hranice. —

Kouimském vedly ti stezky: 1. Trstenická, jež spojovala Prahu s

Polskem a Uhrami, probíhala mezi Chotouní a Tebovlí, severn Vrban,
Plaan ku Kolínu, 2. odboka stezky Habersko- Jihlavské, jdoucí od Cer-

henic k Dobichovu a 3. Královská, o níž se J. K. Hraše ve svém díle (»Zem-

ské stezky«) nezmiuje. Ta byla pro Kouimsko nejdležitjší a vedla od

stezky Trstenické u V. Kleek pod Lipany ku Lhotce, Broukovu, na Kou-

im, Doubravany, Hryzely a pes Hat k Posázaví. Po stezce této táhlo

vojsko husitské s Prokopem v ele proti vojm panským a Pražanm k

Lipanm.

Severní ást okresu byla husté obydlena již mnoho set let ped
Kristem a to nejspíše lidem slovanským. Krajina tsn kol Labe v sou-

sedních okresích byla v dobách tch pro velká bahna obydlena jen na

místech, kde byl vyšší beh, kde byl snadnjší brod, a ješt v XVI. století

Kouim velikostí a významem nad Kolín vynikala. Jižní polovice okresu

,1 pilehlé krajiny a/ k ece Sázav pokryty byly hlubokým lesem, peru-

šovaným jen tu a tam nkterou osadou, co zatím krajina od Kouim, Brou-

kova a Vrban na východ pres 1'laany, Radim a Dobichov byla velmi

husti- obydlena, o emž nasvdují pehojná nalezišt starožitností. Y pásu

tom jsou velmi elné kulturní jámy, žárové hroby lužického typu. latent-

ské hroby, mnohde sídlišt ímská se skvostnými nádobami meandrovit
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zdobenými, hroby se skrenými kostrami typu úntického, hroby pikryté

plochými kameny, pohebišt z první doby kesanské s rakvemi atd.

Pedmty a nádoby vykopané u Dobichova, Plaan, Vrban, Tebovle

a Kouim (hlavn zásluhou p. ed. J. Waka z Radimi) jsou skvostnou

ozdobou sbírek musejních v Praze.

Stará Kouim nalézá se na pravém behu Kouimky na vrchu 296 m.

nad hladinou moskou se pnoucím, jehož pata se strany jižní a západní jest

omývána Kouimkou; na jihovýchodní stran býval rybník Strašík. Stra-

na severní a východní opatena byla v nejstarších dobách náspy, jež ješt

dosti dobe, a sníženy — jsou zachovány. Na náspech byly palisády,

složené z nkolika klad a k sesílení konstrukce vbíjena byla tam, kde

klády byly spojeny, deva svisle do zem, ano i z vnitní strany, aby ne-

pítel nemohl devnou tu hradbu povaliti, byly palisády fošnami pode-

peny. Ped valem býval hluboký píkop. Uvnit tohoto valu byl druhý,

jdoucí pes nejvyšší místo vrchu, nyní kaplí sv. Cyrilla a Mehodje ozna-

ené
Na poli pana Mašina zjištno vykopávkou, jak byly ony palisády sta-

vny, škoda, že vazba nedala se konservovati a jen fotografie nejasn

hlásá dmysl našich pedk. Nad bukaovskou zahradou kol nkolika

parcel, byl val tetí s palisádami. Uvnit stával as župní hrad. Dosud se

místo to nazývá »na Zámenici«. Však kopáním nikde nezjištny základy

hradu, jen všude na valech pišlo se na ohoelé zbytky palisád, jež si lidé

dom k topení odváželi.

Jak asi podobná opevnní vypadala, snažil se Jirásek vylíiti ve své

povídce »Nevolnice«.

Jelikož nenalezeny nikde stopy podhradí a zlomky keramiky tu na-

lezené ukazovaly jen a jen na dobu ped poátkem kesanství, padá s tím

sláva Staré Kouim a tím i povésti o Lechu, Radslavu, jakož i domnnka,
že sv. Methodj založil tu kostel sv. Klimenta — a veškeré zprávy histo-

rické, týkají se Kouim na behu levém. Ta zajisté byla na míst nynjší
Kouim a než byly ve XIII. století poízeny hradby kol msta; byla
asi její ást i v poloze u sv. Vojtcha a na ostrohu mezi Kouimkou a 2dá-

nickým potokem. Pohebišt i sídlo u sv. Vojtcha ohledal dr. Pí. Na zmí-

nném ostrohu stával kostel sv. Klimenta. Ostroh ten nese jméno »u sv.

Jií*. —

KOUIM v dobách historických byla sídlem kraje i župy. Kraj

obsahoval župu Kouimskou, Kolínskou, áslavskou, Brodskou, eikou
a štpánovskou ; rozkládal se od Labe u Perova až na hranice moravské.

Župa Kouimská sahala od Labe až k Sázav a všichni úadové bývali

spojeni v Kouimi.

V každé žup stál hrad ve smyslu a zpsobu staroslovanském, t. j.

msto prostranné, pevnými hradbami se všech stran ochránné. Jako



- 152 -

pední župan (kastellan), pozdji purkrabí zvaný, znám jest na Kouimi

roku 1 167 Zdeslav Divišovic.

Pemysl Otakar II. vydal roku 1261 zvláštní naízení, jimiž udlena

byla Kouimi, vedle nemnohých mst, práva, jež podržela platnost svou

až do XVIII. století. Jimi udlena byla Kouimi (a jiným mstm) v

obvodu msta poprava (právo hrdelní), dále právo mílové ili zápov,
aby v míli od msta nikdo neprovozoval emesel a jiných živností mst-

ských. O politické a majetkové vážnosti Kouim svdí, že již za Pe-

mysla Otakara II, kupovala a držela vtší statky pozemské a vysílala

poslance k snmm zemským. Roku 1280 (1330?) založen byl pi samých

hradbách ve mst cisterciácký klášter sv. Martina.

Karel IV. snažil se rznými prostedky zem své uchrániti bu-

doucích nehod. Ponvadž úroda r. 1362 byla velice požehnaná, poruil

mstm svým a klášterm v Cechách, zakládati veliké sklady obilí, aby

zabránno bylo hladu v nepíznivých dobách a k zvýšení branné síly

kázal mstm rozdávati velké zásoby dostatených zbraní. Tak mlo vždy

pohotov býti ku poteb zemské (královské) vše, eho bylo potebí k

úplnému ozbrojení 200 muž v Kouimi. V této dob patily mstu vsi

Lipská, Tebovle, Chrášany, Skalice s Rzytovem a Bošice. — Roku 1419

vypovdla Kouim, áslav a Kutná Hora s nkterými pány Pražanm
válku pro první výstupy husitské. Téhož roku v listopadu zmocnili se

Kutnohorští horníci Kouim a javše nkteré konšely a obecní starší, též

faráe M. J. Chodka s kaplany jeho, vedli je spoutané do Kutné Hory a po

nkolika nedlích je vmetali do šachet na vrchu Kaku (nikoli ped Kou-

imskou branou dle Ottova Nauného slovníku). -- Když Pražané 17.

dubna 1320 zmocnili se eského Brodu a po ulicích cepy umlátili nejen

královskou posádku, ale i mšany a v hoícím kostele zahynulo pes 200

osob s 18 knžími, tu hrzou pohromy takové zastrašení Kouimští, vy-

slali do Brodu plnomocníky své, skrze nž poddali se »pánu bohu a Pra-

žanm*. Pražané obsadili msto a zboili klášter sv. Martina. Od tch dob

byli v Kouimi jen horliví husité, katolíkm povolen svobodný odchod.

Po bitv u Malešova (1324) oboil se Žižka na Kutnou Horu a opanovat

ji, táhl ke Kouimi, kteráž se mu poddala bez odporu. —
Ve Zdicích (16. íjna 1424) ustanoven byl stavy katolickými i stru-

nou podobojí všeobecný snm do Kouim na den .15. bezna 1425, aby

pe o zákon boží s obou stran slyšena a rozsuzována byla. Oldich z

Rožmberka prostedkoval mezi Tábory a Zikmundem; však tento svolával

radji na Cechy kurfirsty a jiné pomocníky. Oldichovi pikazoval, aby

úmluv tch nekonal a papežský legát, kardinál Branda, psal témuž, abj

smíru toho, jako nákazy zhoubné a pekelné potvory se vystíhal, pod uva-

rováním tžkého soudu božího.

Roku 1429 dal nynjším Cechm hejtman z Kouim, Jan Rakovni-

cký) krásny piklad, když na podnt pražských knží se s jinými hejtmany
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usnesl, by Cechové, nechajíce rozbroj mezi sebou, vyjeli spolen na vojnu

proti Nmcm. Roku 1434 bojovali Kouimští u Lipan po boku Prokopa Holého

a lak mnohý Kouiiman padl v bitv, kteráž na dlouhá léta zadala tžkou ránu

eské demokracii.

Po této nešastné bitv upustili Kouimští od svého odporu a r. 1436.,

když Šlik vrátil se z Uher do Jihlavy s archivem korunním a s klenoty

zemskými, tu páni :i rytíi, ohledavše jmenované, císai Zikmundovi ruky

podali, tu i poslové 24 mst. mezi nimi í posel msta Kouim, poddali se

vrolomnému králi.

Pi volb Albrechtové náležela Kouim Ku stran rakouské a sám Albrecht

dává do Vídn zprávu: »Když jsme jeli potom ve tvrtek (12. VI. 1437) podle

Kouhna. zvonno tam všemi zvony a rychtá, konšelé i celá obec podali

nám na poli všech klív. peetí cele poddan a poslušn. « — Z naízeni

snmu držáni v msíci b. 1440 ve všech krajích sjezdové hluní, na nichžto

všichni páni, zemani i msta piznával, se každý zejména k míru zemskému.

Souvký letopisec píše: »Potom lidé porozumvše tomu, že se tmi válkami

zem kazí a na lidech i statcích hyne: i chtíce tch válek prázdni býti. zdlali

sobe po krajích míry, zvolivše sob v každém kraji hejtmana. V Kouimská

stal se hejtmanem Hynek Ptáek z Pirkšteina. tyi a i c i h u s i t í krajové

(kouimský, áslavský, chrudimský a hradecký) spojili se pak mezi sebou

a zvolili sob za nejvyššího hejtmana Ptáka, jenž tímto dstojenstvím nabyl

ješt více moci a vážnosti. Na sjezdu tchto kraj \ Kouimi (4. 4. 1442)

ml k vyslaným Táborských p. Ptáek ei. aby byli v dobrém pokoji a

žádných nesnázi neinili v království, ale radji bume s nimi a spolen
o dobré království usilujme a krome nezvolné a zlodje. « — Po náhlé smrti

tohoto vlasteneckého náelníka pokraoval na dráze zapoaté ješt šastnjší

a ráznjší .lií z Podbrad. Kouim vždy stála pi stran jeho. jakož i pozdji

pi králi Vladislavovi II. Zámožností a dobrou správou prospívala Kouim
až do doby blohorské katastrofy. Trest ustanovený Ferdinandem I. za

vyjednávání s J. Bedichem Saským o vstoupení do spolku šmalkaldského

konené dosti šastn dopadl vrácením pobraných statk a novým potvrzením

nkterých výsad.

Z této doby klidného a šastného vývoje msta uvádíme nkteré zajímavé

podrobnosti, jež nám umožují pohled do doby, v niž eština nabyla ve

mstech úplného vrchu, ano i vytiskla všemocnou latinu z nadvládí pi

vedení mstských knih. V kouimské knize zaíná se oboji jazyk smšovati

od r. 1484. Z tohoto smíšeni urodila se na p. i tato položka úetní: \ vectura

nádob Ins. qui laborant na splavu.

«

Paprocký r. 1602 praví: Kouim
pekvapí t rázem starobylým. Velmi mnoho šiít domovních do špice še

pne a tuli. jako slepice k matei, k imposantnímu chrámu, jehož dv vysoké

románské vže nahoe u samé stechy spojeny jsou smlou pavlaí.*

Do polovici.' 16. století nejdražší domy byly ne mnoho nad 30(1 kop

míšeských groš, jedna stodola za 20 kop prodána, dometo pod ortnou za
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18 kop. R. 1500 byl i komín jednoho domu za nkolik groš omalován a v ob-

šírné radní síni (»na paláce«) mli i veliké rostliny v hrncích. O kouimských

zapsali si Plzeští r. 1556: »Vyslaným spoluradním z msta Kouimi s listem,

kterak by veliká škoda od povtí se stala, dáno z celních penz 5 tolar.*

Kouimští byli však štdejší, neb r. 1499 domažlickým pro pohoelé uávají

7 kop. V tom ase mohli býti štdrými, neb v r. 149! pijali purkmisti

1073 a vydali 503 kopy. Z pozemk platila Kouim do komory královské stálý

roní plat (šos) 189 kop, Kolín 140. eský Brod 34 kopy. A statek jich cenn

v r. 1543 v 25.461 kop; podle téhož šacuku mli vydati k veejné hotovosti

10334 pšího a 25 jezdc, Kolín jen 60 pších a 15 jezdc. Proto bylo toho

asu v Kouimi také veseleji.

Vykazuje! roku 1583 varhaníc kouimský Hanzal konšelm, že koupil

<>instrument« za 8 'kop. aby ml »pány na em obveselovati, když by ráili

asem pi dobré kratochvíli bejti.« Konšelé byli též na každou svatbu zváni

k hodokvasu a za to své hodování pjovali obecních koní svatebanm.

Ku konci 16. stol. a. v dob pedblohorské vane již v Kouimi ostejši

vítr. Byl tehdejší rychtá Adam Krupika nalezen (159c i) v píbytku podezelé

Lidy. »zaklopil si oi Kloboukem s bílým peím, byl bez pláste a držel žílu

pod pažím. « Jindy sliboval této Lidé manželství, ka, že jeho manželka dlouho

nevydrží. Jeho nástupce byl na sebe a msto bdlejší. Ten pohnal celou

hromadu paniek a vdov najednou do rady. kdež jun uinil napomenuti

dostatené, a manželm jich pítomným porueno, aby je »v kázni mli«.

Roku 1620 nadal opilý soused rychtái »íatká«. a že s nho brzy seno

shrabí. a když pijde k lehké osob, že jen zatlue a že je — kluk. R. 1619

provedli dokonce ponocní stávku. Správími svým. jimž íkáno v Kouimi
»šikovníci«. oznámili, »že nechtjí ponocnými býti. a že mají své pán v iinde.

a že nejsou tomuto mstu poddaní, a že chléb všude o dvou krkách. « Odpor

zkrocen šatlavou pi chleb a vod. I dámy byly telidáž neuctivé ku své

vrchnosti. Eva, manželka Rathouzova, ptala se servusa (1599), kdo již bude

purkmistrem, a dovdvši se. že Vodika, ekla: »Ten blázen jich dá as polovici

povsiti. « Bylo v Kouimi vzení i šibenice, biic i kat. Tžší vzeni bylo

v šatlav zadní, jíž íkali »Zadniee«. tu se též muilo; nejhorší vzení bylo

»Machna«. Roku 1524 svléká! biic vznm sukn 'svrchní šat), a když mli
býti propuštni, dával jim sukn herší. Popravišt stálo na valu Staré

Kouim. Mistru popravímu platívali týdn 8 groš; aby mohl býti slušnji

:>dle svého stavu« živ. otravoval kat r. 1610 tráva, neb tím z pošlých krav

získal kže. —
Roku 1562 nabyla obec od Kláštera sedleckého vsi Ždánice; však se svému

majetku již dlouho netšila! Zúastnila se vzpoury stav, tak že pišla pokutou
o všechny statky své: a) zádušní (dva dvory kmetcí, Zárybník dvr. dva
lesy, vrch Lipská, dva rybníky velké, tyi menši, dva mlýny), b) ves Zdánicc,

c) a statky obecní (3 dvory šosovní: Bšinovský, Svatošovský a Diblíkovský),

dále dvr v Tebovli, Broukov a dvr Rubinovskv. Tyto statky koupil hned



po bitv blohorsko Karel z Lichtensteina za 53.568 kop 111. lehkých penz.

Tak ožebraena byla Kouim, akoliv dle listu cis. Ferdinanda I. statky ty obci

nikdy odcizeny a jinam obráceny býti nemly. Mstu zbylo jen nkolik záhon

rolí, k tomu ponechány byly obci od komory eské cla z bran, úroky z masných

krám a užitek z várek. Avšak dchody z toho všeho vycházející nestaily ani

k zapravení nejnutnjších poteb obecních, tím mén byla obec s to zaplatiti

dluhy povstalé koupením dvor, vystavením kostel sv. Trojice (1591) a sv.

M. Magdaleny, jenž byl se špitálem a dvorem r. 1598 povodni znien. Do r. 1627

mla obec vydání vojenských 181.83813 zl. a od té doby do 1649 inily náklady

válené, výpaln a jiné zhouby 142.941124 zl. Neni tedy divu, že kouimský

kroniká, knz Zywalda. vida, že Švédové mnoho set voz zboží z Kouim
odvezli, si povzdechl: »zdravého rozumu lovk mohl by toho msta politovati.

«

R. 1622 pišla reformaní komisse do Kouim, knžstvo pod oboji musilo msto

opustiti, mnozí z pedních a nejzámožnjších rod mšanských se vyprodali a

vlast svou opustili. Když pak následkem cis. rozkaz v málo letech i po venkov

ani jednoho knze pod obojí nebylo, který by lidu dle obyeje pedešlého

pisluhoval, tu zvlášt mstu Kouimi veliká z toho tžkost vzešla, nebo lid

selský z okolí, nechtje rozumti vcem tehdejším, bouil se a hledal pomsty na

mšanech od staré víry odpadlých. (Boue o posvícení a jarmárce r. 1626.)

Peci vzpourou mla Kouim r. 1567 dom 216, r. 1614 — 180 (Kolín

219, 213); poítány tu ovšem jen domy znamenité, domk a domek Jo

;>bern« nepoítali. Z dom tch roku 1631 1 zstalo 55. r. 1634 jen 30 a rok

na to jen 24. Ješt roku 1654 bylo v Kouimi dom ponkud obydlených 70.

pustých pes 90 a pohoelé 2. — Obec po mnohá léta marn se namáhala,

aby jí statky byly vráceny, a cis. listem ze dne 23. íjna 1669 bylo knížeti

z Lichtensteina navrženo, aby se s obcí vyrovnal: však císaskou resolucí

ze 3. srpna 1681 byla poslední žádost obce za navrácení tch statk odmrštna.

uznána jsouc za bezprávnou, ponvadž císa jako eský král oprávnn díry)

byl i statky duchovní rozdávati. Ani vrácená privilegia císaem Karlem VI.

nepovznesla msto ku dívjší sláv a lesku. Sedmnácté století bylo pro

K mim stoletím oh, jež zkázu msta dovršily, tak že Švédové, kteí ješt

nkolikráte (do r. 1648) do Kouim se dostavili, skoro nieho nenalezli, co

by vzíti neb zkaziti mohli. As r. 1641 zapálili chorvatští, v mst ležící vojáci

z neopatrnosti dm, od nhož shoela celá Pražská ulice a jedno poadí

»rynku«. Po njakém ase vyhoela Malotická ulice. Roku 1659 vyšel ohe
na Novém mst z domu njakého Nechutovsteého a penesl se odtud podivným

zpsobem pes jiné domy na icdnii vž kostelní až k makovici, od níž všechen

krov shoel. Roku 1670 shoely všechny vže kostelní a 25 dom: konen
r. 1811 dne 18. srpna strávil ohe dkanství a 60 dom kol Malotick brány.

Nynjší okres kouimský, patrici k hejtmanství Kolínskému, mí 250 kur',

hranií.' s okresy podbradským, kolínským, uhl.-janovickým, ernokosteleckým

a eskobrodským. Skoro celý okres, až na nepatrné parcely na rovin labské.

iesl velice úrodná kopina, vystupující 200 400 m nad hladinu moskou.
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Jen nkteré obce jsou výše položeny. Nejvyšší místo v okresu jest »Ržová
rokle« v radlických lesích (463 m). Odtud skoro smrem severním postupuj'.'

táhlé pásmo, jež povlovn spadá do o! resu kosteleckého a srázné do okresu

kouimského, tvoíc pi tom i hranici okresu. Pásmo to dosahuje u Zdánic

nejvtší výše a koní na památném bojišti lipanském, pecházejíc v žírný

kraj podlipanský. S mnohých míst tohoto hbetu jest pekrásný pohled na

kotlinu, již tvoí íka Výrovka. Za jasného poasí spatíme odtud Sadskou,

podbradský zámek, Bedichov, pomník u Kehoe, Bezdzy, Ralsko, Ještd

a dále k východu Snžku a jiné velikány, dlící nás od pruského Slezska.

Není-li práv pro páry ve vzduchu daleko vidti, i tu jsme odmnni jednak

pohledem na zmínnou kotlinku vroubenou na severu V. a M. Stráží u Vrban,

»Hradištm« u Radimi, Vinným vrchem a Mukaovem na východ a stoupající

krajinou k jihovýchodu až k Vysoké u Kutné Hory, jednak pekrásnou cestou

na vrch i zpt, vroubenou tisíci stromy.

Okresem protéká íka Výrovka ili Kou i nika. Vzniká nedaleko

UM. Janovic, napájí znamenitý rybník Vavinec a pod mlýnem Nouzovém

vstupuje do okresu kouimského, prolamujíc sob skoro na celé cest okresem

cestu rulovými a amfibolitovými skalami. Brzy plyne rozkošným lesním

údolím kol výletního místa Bud, dále omývá strán nesoucí trojnásobné valy

l»šance«) u Hryzel a pijíc po cest potok Bohouo v ický. Sesílena

potkem od Nesmn, spje dále, by pijala malý, však asto v dob povodni

vodou i kamením oplývající potok Radlický; o nco níže vzrstá potokem

M a 1 o t i c k ý m a spchá k Vlím Dolm u Zásmuk.

Pod bývalým rybníkem Strašíkem ohrada Staré Kouim stehla pechody
pes potok. Tu vybrázdila si voda v pahorních skalách nejhlubší koryto, skály

na mnohých místech spadají do isté, skoro horské vody. Ve mst Kouimi
vlévá se do Výrovky potok Zdán ický, jenž tu žene ti malé mlýny.

V kouimském katastru tsné u msta zdržují tyi jezy vody íky, jež Mi

žene ti vtši mlýny a zásobuje cukrovar vodou. íka nkolika menšími

potky sesílena a rozvtvená spchá úrodnými lukami, postupuje ke Klášterní

SKalici a k Plaanm, kdež se druží s potokem Bevárkou, takka svou

sokyní, jež vodnatostí a scenerií beh ji skoro dohání a úrodným svým
okolím i prmyslovými závody svou sta.rší sestru pedstihuje. Nkteí zovou

íku tu teprve od spojení obou potok Výrovkou. Pijmuvši ješt potu':

Bly necky na levém behu a Vrban ský na pravém, pichází k zámku
v Radimi. odkudž spoutány jsou vody její regulací, by po tichém toku vlily

se do Labe. Vodstvo Kouimská náleží vesms k poíí Labe, pouze nepatrné

potky obracejí se k Sázav.

Geologický útvar okresu jest zajímavý a dosti bohatý. Skoro všude

vyryly si vody koryta v prahorách. jež zastoupeny tu rulou, amfibolitem

a jejich pechody. U Doubravan a Nesmn jest rula páskovitá neb vláknitá,

na níž na mnohých místech znamenáme prohyb a vzácné vržení. Skvostné
ukázky od Doubravan zdobí mnoho sbírek stedoškolských i musejních.



Hadce bohatý granáty nalézá se u Bevá. Permský útvar, jehož

usazeniny prozrazuji se z daleka ervenou barvou, jest na celé západní stran

okresu, však vrstvy jeho jsou pikryty bu opukou, bu diluviem. Jen tu

a tam vyniká. Na nkolika místech pišlo se i na slabou Hec uhelnou; pokusy

s dolováním konaly se blízko okresních hranic na Cernokostelecku. však pro

slabou vrstvu uhlí (jen nkolik cm) nepikroeno k vážnjší práci.

V ase, kdy tvoily se nánosy nyní poítané ku kídovému útvaru, byl

skoro celý okres pokryt mlkým moem, oživeným okounovitými rybami,

nkolika druhy žralok, hojnými mkkýši a raky. Jen nkteré vrchy jako

ostrvky tu vynikaly. Korycanské vrstvy s hojnými zkamenlinami objevují

se u Plaan a Radimi; vrstvy pískovce kvádrového vyznaují se glaukonitem

a mimo železné pecky po houbách jsou s'Koro úpln bez zkamenlin. Pískovec

ten je hojný, více mén hluboko pod diluviem kol Kouim.
Velmi hojné jsou skoro po celém okresu vrstvy blohorské, dávající dobrou

opuku na stavivo, neb i vápenec na cement. Vrstvy ty jsou chudší

zkamenlinami, jen nkterá místa honosí se vtším potem jedinc neb

vzácnjšími druhy (krásné zuby rozliných žralok, nkterých druh amonit,

kosti sepií, ježovky atd.). Diluvialní hlíny vyznaují se kolmými puklinami a

Iransversální vrstevnatostí. Vyskytují se v nich mamutí kosti (Miolitorov),

zuby nosorožc (Vrbany). ulity pozemních hlemýž (Bukaov u Kouim).
Hlíny ty pokrývají skoro celý okres, tvoíce taií bohatství, jež sem bylo

navanuto (loss), nikoli naplaveno. Ohromné vrstvy hlíny, jež vodu propouští

a pece zstává dlouho vlhkou, obsahují dosti vápna, draselnatých soli,

fosforenan a na povrchu silnou vrstvu prsti, jsou základem bohatství mnohých
obcí v okresu. Vždy u Kouim platí se z ha. více daní, než ku p. u Týna

n. Vit. na arcibiskupských dvorech z ha. nájmu. Tak byl prodán ke konci

r. 191(1 v Poboi statek 32'A ha. (112 korc) veliký za 176.000 K. Mocné vrstvy

úrodné pdy a mírné ponebí umožují pstování jemene na vývoz, však hlavní

plodinou jest epa. o emž svdí 4 cukrovary v severní polovin okresu, jež

spojeny jsou lokálkou — nejvýnosnjší prý v Cechách — s hlavní tratí st. drah

v Peckách. —
Dle sítání z r. 1900 bydlí v okresu 29.696 lidi (r. 1843 — 19.701). Na km/

pipadá tu 12(1 obyvatel, tedy o 7 více než obnáší prm. lidnatost král. e-
ského, píinou toho je intensivní hospodáství pi velmi úrodné pd. Žádné
však msto nehonosí se velkou lidnatostí, ehož píina iest pevaha zamstnáni
obyvatelstva pi hospodáství a jinak málo vyvinutý prmysl. Též nemá okres

hlavní trat, jen na severov. u Cerhenic, a není tu ani splavné eky. Na 1000

muž pichází 1061 žena. Velká vtšina obyvatelstva jest náboženství ímsko-
katolického, evang. jest A1A (157%), žid (143%), bez vyznání 1. Analfabet
iest na Kouimská 228%. — Ve venkovských obcích pevládá hospodáství
polní a lesní jako hlavní povolání, v Kouimi a Zásmukách pevládá prmysl,
obchod a emesla. V obou mstech však mnoho emeslník hledí si v mrtvé
sezón i hospodáství a to asto na svj neprospch. Dle národnosti jest



obyvatelstvo vesms eské a jen 34 Nmci (01%). Jest tedy okres iedním

z neještjších. Nmc na Kouimskii ubylo. Jen jména mnohých rodin v Kouimi

a Zásmukách svdi o bývalých znanjších nmeckých menšinách. Též

svtlejší typ obyvatelstva mstského ukazuje na silné národnostní pomíšení

v dávných dobách. Jako kuriosum uvádíme, že známý nepítel všeho

eského, nmecký poslanec Frengl narodil se v Zásmukách! Kdyby byla ísla

jen pro Kouimsko po ruce. seznali bychom pomr ten ješt píznivjší.

\ okresu jsou tyi cukrovary: bevárecký, svojšický, kouimský a

plaanský. Zásmucký ped lety vyhoel a brzy postaven bude pro nedostatek

vody na píhodnjším míst znova; peecký (na dráze) stoji takka na hranicích

okresu. Bevárecký spolkový cukrovar pešel do rukou jednotlivce (eský
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žid). však ti ostatní \ srdci okresu vzdor tomu. že mnoho rolnických akcií

pešlo do rukou Kapitalistú, isou v nikou eských a pelivé správy jich jist

dovedou ie zachovati potomkm nynjších akcioná a spojením jich a tím

neb oním zpsobem eliti budou invasi nmeckého kapitálu, jenž pohltil skoro

všechny cukrovary v okresích okolních. —
KOUIM leží ve stedu široké kotlinky; jež jako záliv vniká podél

Kouimky z Polabí na jih, jsouc vždy s nejbližším okolím na jae a na podzim

o nkolik dni déle prosta snhu než okolní vrchy a dávajíc ovoce, jemuž

vyrovná se velikostí a chutí jen ovoce na jižním svahu Stedohoí. Msto leží

265 m. nad hl. moskou, majíc 412 domu s 2976 obyvateli, vesms echy. Skládá

se z vlastního, zdmi obehnaného msl i a pedmstí Pražského. Kolínského

Malotického a nov vznikajícího Dobropolského. Jest spojeno osmi okresními

silnicemi s okolím. Silnice zdejší bývaly vždy postrachem velocipedist, neb

byly na podzim tžkými náklady se ípou v pravém slova smyslu rozbity. Nyní

jsou všechny silnice uváleny a ve vzorném poádku udržovány. — Námstí
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i ulice jsou vesms dláždny a vtšinou chodníky opateny. Msto má ve znaku

hradbu o dvou vžích a mezi nimi dole otevenou bránu s míží, nahoe štít

pod korunou s bílým eským lvem v ervenni poli. — Kouim má 12 trhu

do roka, jež nejsou tak hlun jako bývaly, však trhy na dobytek stávají se

nejen pro msto, ale i pro okolí ím dále tím dležitjšími, jakož i oživlé zas

týdenní trhy. Mstsk hradby pocházejí ješt z dívjší doby. než se udávalo,

v domnní, že Kouim byla založena po r. 1204 (7). a jsou dležitou a v mnohém

ohledu zajímavou památkou. Obejímají celé msto tak, že západní strana tvoi

pímou, 375 m. dlouhou ttivu velikého a nepravidelného oblouku, v nmž,
terénu se pispsobujíce. na ostatní strany se rozbíhají. Na západní a ástené

na severní a jižní stran býval do plochého kraje ped hradbami hluboký pikop

a vn vysoký val, což se na západní stran pkn zachovalo. Na tomto valu,

pískem a škvárou vysypaném a živým plotem vroubeném, jest za pošmourného

poasí živá promenáda. Skoro všude jsou dosud hradby dvojnásobné, z ruly

pravideln vrstvované. Vnitní ze, v zachovalých ástech 6—7 m. vysoká,

jest opatena cimbuím na venek škrtlo síznutým a stílnami, vtšími kameny

obloženými. Parkán jest as 14 m. široký a vnjší ze asi 2 m. nad vnitní parkán

penívající, spadá as 7 m. hluboko do pikopá. Tato ze jest opatena 17

polokruhovitými baštami. Severozápadní cíp hradeb ve své vrchní ásti jest

vyspraven kvádry pravidelné tesanými, patrn z kláštera sv. Martina

pocházejícími, .line, pkn tesané a gotickými profily opatené, nalezeny byly

r. 1895 ve zdivu rondelu na severovýchodní stran.

Hradby prolomeny byly tymi branami ve smru stran svtových a

jednou fortnou. Tyto brány mly po dvou vžích, z nichž venkovská byla nižší,

vnitní vyšší. Pední Malotická a Pražská vž byly již ped mnohými léty

zcela rozboeny. Niivá doba pozdjší odstranila i bránu Kolínskou, Olešeckou,

fortun a vnitní bránu MaJotickou. tak že nyní pouze pražská vnitní vž dává

%$&*-**&
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nám svdectví o sta-

rém opevovacím a-

mní našich pedk.
Gotický vjezd byl chrá-

nn padací míží. pro

niž jest posud na vniší

stran drážka. Dubová

vrata této brány byla

r. 1497 nemalým ná-

kladem plechy a žele-

zem pobita. — Velké

námstí zdobí velmi

bujné rostoucí stromo-

adí, jež se mnohým
nezamlouvá a proto

rznou sadovou vý-

zdobu projektují. U-

prosted námstí jest

kašna s dosti slušnou

sochou Panny Marie.

Kašna jest napájena vodou z blízké »studánky«. R. 1852 byly devené roury

vodovodu nahrazeny mramorovými a tyto v r. 1906 železnými. Na namésti

stojí radnice. Byla r. I7N2 vystavena a v zadní ásti dvakrát rozšíena.

Uprosted pízemí v prelí jest široký segmentový vchod v mírn vypuklém

risalitu. V prvním poschodí jsou štíty s mstským a íšským znakem. Mezi

okny pkné pilastry nesou dobe profilovanou ímsu. Za radnicí jest blok dom,
jenž oddluje od velkého námstí menší námstí Svatojanské, kdež ped ko-

stelem a záložnou jest socha sv. Jana Nep.. slušná to práce z r. 1715.

D k a n s k v chrám s v. St p á n a náleží, pokud svou pvodní

výstavnost zachoval, mezi nejstarší, zárove nejpamátnjší památky gotického

(vlastn pechodního) slohu v naší vlasti a vydává svdectví o vyvinutém

stavitelském umní v první polovici 1.5. stol. To co pozdjší vkové na kostele

tom opravovali, mnili, aneb piinili, pisplo jen k pokažení a snížení velebného

dojmu, jakým tato vzácná stavitelská památka v pvodní své podob psobiti

musila. V této pvodní nádhee representoval se kostel dstojn co hlavni

chrám archidiakonátu. který celou krajinu až k Morav obsahoval, .liž ped
vystavením nynjšího chrámu vyskytuje se archidiakon kouimský Pelegrin;

nejslavnjším z jeho nástupc byl Jan. knz vlastenecký, jenž ve sporech krále

s biskupem Ondejem stál pi králov stran. Když schismatstickým praelatm

a kanovníkm dstojenství a požitky dle bully z r. 1219 mly býti odaty,

ujal se jich král. až kardinál eho do klatby daným udlil dispens, tak že

podrželi užívání svých beneficií. Jan Kouimský zstal na svém arcidkanátu

a ješt r. 1229 vyskytuje se jako svdek na listinách. Za nho byla as stavba
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chrámu dovršena. Z pozdjších arcidkanv Bušek (syn Linhartv) byl zárove

kanovníkem u sv. Víta a ml první dozor pi stavb dómu svatovítského.

Štpán Pále. pokud byl pítelem Husovým, jmenuje se plebánem kouimským.

V husitských válkách arcidkanát kouimský zanikl a byli tu jenom faráové

a dkanové pod obojí, až r. 1622 opt kostel katolickým službám božím byl

odevzdán. Vítzné oblouky, na poátku druhé polovice prostedni lodi se

vypínající, jsou v místech, kde od zdi vybíhají, spojeny píným trámcem,

nesoucím kíž s Ukižovaným a bratrský nápis: »Obraz Kristv vždycky cti,

jehož znamená, však Kristu a ne obrazu sklouj svá kolena.

«

V knžišti jsou dv ady znamenité pracovaných výklenk (po devíti).

Oddleny jsou od sebe sloupky s talíovitými patkami slohu románského.

Hlavice sloupk ozdobeny jsou kamennými ezbami. Stídají se tu ratolesti

vinné, lípové, dubové a javorové, s úbory slunenic, ržemi a narcisy.

Zebra klenutého knžišt opírají se o triumfální oblouk neb o široké

konsoly. Paprsková žebra klenby choru vycházejíce z lupenatých hlavic

potrojných konsol. spojují se ve velikém svorníku, zlobeném tesaným lupenem.

Místo devíti starých barokových oltá poízeno bylo pi poslední oprav
kostela (1907) pt oltá pimených pechodnímu slohu kostela. Hlavni oltá

ve zpsobu rozeveného kídlového oltáe i<.st vkusná ezbáská práce.

zhotovená dle návrhu prof. Kastnera V. Mrázem za 16.000 K- Pod hlavním

chorem jest krypta, jejíž základna jest pravidelný osmiúhelník. V každém

rohu jsou jednoduché nosie, na kterých spoívají žebra klenuti. Tato žebra

sbíhají se uprosted krypty v nízký mohutný sloup, ozdobné rozlenný, na

PRAŽSKA BRÁNA \ KOUIMI.
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nmž každá hlavice jest ozdobena listy neb kvty jako hlavice onch 18 sedilii

v knžišti. Povšimnutí ješt zasluhují gotický tabernakl na stran evangelijní

a v hlavním oltái socha ležícího Krista' v hrob. Velmi dobrá to a siln

realistická práce ze 17. století, pocházející z kláštera Anglických panen v Praze.

Ze tí vchod zmínky zasluhuje severní portál, jakých z t doby jest málo

v Cechách. Vže chrámové, spojené díve pavlaí, jež požárem 1670 byla

zniena, dokají se snad dobrodince, jenž je dá dostaviti do pvodní výše a

ozdobí je stechami, kráse kostela a slohu pimenými. Pi oprav kostela

r. 1908 byla omítka otluena a spáry mezi kameny cementem vymazány.

Vtšina zdiva zevního jest z lámaného, dosti pravidelné vrstvovaného kamene
— ruly — mezi níž pkn se vyjímají ervené rulové kusy; jen obložení oken,

dveí a podprné pilíe (tyto z doby novjší) jsou z opuky a pískovce. Zajímavé

NAMÉSTI V KOUIMI.

jsou pískovcové kvádry kol oken »Kateinky« (krypty). Velmi mnohé jsou

posety dlky, jež vyvrtány byly prsty a vydrobený písek — užíván, ííiil jsou

zrýhovány zbraní, již sob zbožné duše tu brousily, aby se šastné v boji

vysekaly a dom ku svým vrátily. Chrám kouimský byl vystaven v dob
pechodní. Oba slohy, románský s gotickým podávají si tu ruce. Okolnost, že

nebylo tu pvodn podprných pilí, polokruhovitý oblouk vítzný a pvodn
malá Oiína. poukazují na dobu románskou, z niž pochází i skvostná skupina

lv, jež zaslána do lapidária musea msta Prahy. Lomené oblouky, lenité

pilíe a žebrovitá klenba jsou z dob ranní gotiky.

Zdá se však pes to velice odvážným, chtíti stavbu této malé kathedrály

z r. 1200— 1250 spojovati s dobou vzniku nynjšího msta a urovati dle ní

dobu zániku vybájené Staré Kouim.
Zvonice stojí mimo kostel, smrem severozápadním. Byla r. 1890

opravena, však stecha její dle návrhu arch. Mockra poízená, dle náhledu

mnohých ke slohu kostela nepilhá. Zvony na zvonici jsou ti (e, g, c); nejvtší
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spodní zvon (c) pi n-
kterém požáru spadl a

poškodil se. V klidu

jsou zvony obráceny

srdcem vzhru a po-

depeny pákou; pou-

hým podtržením téže

a šlapáním na jinou, u

koruny pipevnnou, se

pi zvonní rozhoupá-

vají. Zvony tyto byly

ulity r. 1671 a do zvo-

noviny pimíseno vel-

ké množství stíbra.

Záložna obanská

má pknou dvoupatro-

vou budovu s dvorním

kídlem z r. 1880 ve

slohu ist renaisan-

niui. V prvním po-

schodí jest bohat zdo-

bený sál repraesenta-

n í, v dvorním kídle

jest sál pro valné hro-

mady a spolu útoišt

vznikajícího musea. —

Tento ústav, tšící se

neobmezené dve celého okolí, vyniká velmi pelivou správou, znaným
roním obratem penžním (pes 7 mil. K) a velikými reservními fondy. Pokud

se týe rozsahu, jest mezi záložnami v zemích koruny eské pedním — na

tináctém miste. Bylo by si jen páti, aby malou pemnou stanov uvolnila

si ruce, a aby mohla svou innost rozšíiti.

V pozadí mezi kostelem. Ob. záložnou a hradbami jest mšf. škola pro

chlapce, jedna z prvních mšanských skul v Cechách. Po nedávná svolával

žáky do školy zvonek, pocházející z kostela sv. Ma. Magdaleny na pedmstí
kolínském. Zvonkem tím se zvonívalo, když vezli nkoho kol kostelíka na

popravu. Nyní iesl zvonec uložen v místním museu.

Než opustíme tento zajímavý kout msta, všimnme si náhrobk, jež jsou

pipevnny k ii/ní a severní vnjší zdi kostelní. Jest jich 16 a nejzachovalejší

z erveného mramoru svdí lenm rodiny vznešeného a mnoho vzácného

muže, Jiíka Piryna, Senátora a Miesstienina Kaurzimského«. Za kostelem jest

náhrobek Petra Millncra /. Mylhauscnu (a deska Marthy, dcery urozeného

CHRÁM SV. ŠTPÁNA V KOUIMI.
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p. Kašpara Chotka z Chotzkova), pipevnný na prozatímném zdném sloupu.

stavném na zpsob polních kapliek, na jehož zadní stran jest náhrobek

z erv. pískovce, na nmž jest reliéf stojící ženy, mající po stranách hlavy

nápis: »Dnes mnie — zeitra tobie« a výše dv okídlené hlavy andílk. Pro

náhrobek rodiny Millnerovy pipravuje se povolanými umlci mramorová

schránka na šfastnji voleném míst.

Okresní dm na rohu námstí a Jungmannovy tídy jest jednopatrová

budova z r. 1908, vystavená v novjší eské renaisanci, ozdobená arkýem
vystupujícím v prvním poschodí. Týž vyniká o poschodí a pknou štíhlou vížku,

zakonenou eským lvem nad stechu budovy. \ okresním dom jsou místnosti

okresního výboru, okr. hospodáské záložny a v pipojeném pizemním domku

jest okresní stravovna. Jungmannovou tídou pijdeme na dlouhé námstí

Jungmannovo, na jeho/ severním konci v zahrad »na Kláštyrce« stav do

proboštství cisterciácké, založené r. 1280 a r. 1421 zniené. Ze štuk tohoto

kláštera byly nkolik krok dále k severu opraveny hradby; krásnou konsoli

má odtud mstské museum, jiná menši byla zazdna do blízké, nyní vyhoelé.

stodoly. U silnice vedoucí na západ k Molitorovu na míst, kde prý upáleno

bylo pt mnich z tohoto kláštera ve smolných sudech, postavil opat sedlecký,

Otto Hradecký, ptihrannou kapli P. Marie s vyhloubenými rohy. Píbh ten

znázornn jest neumlou rukou na obraze v kapli a pidán k nmu nápis: »Zde

rota husitská upálila pt slu-

žebník božích. « U kostela SV.

Trojice (1591) jest rbzsáhlj

hbitov.

Pední místo mezi vyni-

kajícími kouimskými rodáky

písluší Matoušovi Kolínovi z

Chotiny, který se r. 1516 /

mš. rodiv narodil a vzdlav

se v Praze a Wittenbergu s

velkou pochvalou zastával ui-

telskou stolici ve velké kolleji

Karlov, kdež co kollegiát byl

Ferdinandem I. povýšen do sta-

vu šlechtického a obdaen er-

bem (okídleným Pegasem).

Umel 1560 a byl v kapli Be-

tlémské pochován. Jeho ná-

hrobní kámen byl po zru-

šení kaple té v prjezde esk.

musea (na Píkopech) za-

zdn. Skvostnjší jest je-

ho druhý pomník v kolleji KRYPTA POD CHRÁMEM SV. ŠTPÁNA.
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Karlov v prvním dvoe, jejž k jeho

cti postaviti dal Rek Olympidarius

Palaeoloií. potomek císa byzant-

ských. Kolín z Chotiny náležel me-

zi první ozdoby vys. škol pražských

v 16. stol. a zaujímá dležité místo v

djinách literatury vlastenecké. -

Rodné své msto proslavil nemén
Matj Brixí z Licka, majitel zahrady

na Staré Kouimi, jenž stal se ba-

kaláem sv. umní v Praze r. 1508 a

mistrem 1513. naež byl njaký as
professorem na universit. R. 1518

stal se vedle Jind. Berky z Dube a

Jana Bílského editelem nového zp-

sobu dané. R. 1524 byl purkmistrem

v Praze, pozdji proslul co autor a vy-

davatel »Práv mstských kr. eského«

(v Litomyšli 1536). Bylf to muž ue-

ný, pokroku milovný, ale opatrností

ve svém úadu se nevyznamenával.

Konšel Ziga druhý den po jakémsi srocení lidu v Praze vnikl do poradní sín,

peeti mstské, kázal jej také vzíti »do vzení krále JMti.« Rok na to vidíme,

nedal Brixímu ani promluviti, odal mu úad a donutiv ho k vydání klí a

že zastával opt dležité funkce. Mimo »Práva mstská« vydal »Sententiae

philosophicae« a knihu »Titulové stavu duchovního a svtského* (1534). Bylí

tu první titulá, kterýž v onom vku konal službu našich schematism.

.lan Fortius (rod. jménem Chyba) nar. se r. 1517, stal se bakaláem v Praze

r. 1537. mistrem r. 1541. pak byl dv léta proíessorem na universit a

kolleKiátem. Oženiv se. vystoupil z kolleje, uil však nicmén jazyku

hebrejskému a chaldejskému. Zbhlost jeho v tchto jazycích, k nimž vydal

návody, získala mu pochvalného jména. Také v eštin vydal výborný výklad

na žalm 127. Umel r. 1590.

Slavného jména mezi zdejšími rodáky získal konené Pavel Pressius.

doktor bohosloví a lékaství, jenž byl dkanem v Uh. Brod, kdež zemel 1586.

Rodáicem kouimským jest též universitní prof. dr. Fr. Vejdovský, slavný

?. tolog eský a spisovatel. Zmínky zasluhuje editel cukrovaru \ Litovli.

p. V. Socha, jehož piinním dostala se správa msta Litovle do eských rukou.

Narodil se v blízkých Miškovicích.

MOLITOROV. V nejbližším okolí Kouim jest zámek a dvr Molitorov

s dvorem Diblíkovem. Oba tonou na jae v moi kvtu, v lét v moi zelené

a na podzim, když listi sežloutne, zhndne, zervená, co zatím jné podrží svou

zele, v moíi barev. Dvr Diblíkov a blízký Bšinov, skonfiskované mstu.
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byly v posledních létech prodány p. K. Milnerovi, jenž si v Diblíkov postavil

pohodlný a praktický zámek. Zámek Molitorov, rodišt p. Dr. Huberta Veselého,

býv. poslance, starosty msta a okresu, byl jeho nástupcem p. Jar. Veselým

v létech 1908—9 dle plánu Dušana Jurkovie vkusn pestavn a modern

zaízen.

Veškeré obytné místnosti — nábytek, gobelíny, koberce, vše pizpsobeno

duchu eskému, každý záez, každá barva prozrazuje umlecký vkus a zárove

ducha slovanského, libujícího si ve veselých, živých barvách. Vše tu hlásá, že

zámeek dostal se majiteli, jenž nelitoval nákladu, a nalezl stavitele, jenž svou

duši tu vtlil. Útulný neveliký park. rozsáhlé sady. zeleni kypící Inka a

peúrodné lány pole tvoí vábné pozadí tohoto krásného sídla.

Druhé msto v okrese a sok Kouim, ZÁSMUKY. položeny jsou na

posledních výbžcích eskomoravské vysoiny (.í41 m.), pi cis. silnici z Kutné

Mory do C. Kostelce. U Zásmuk musily v dávných dobách bujeti jen lesy, neb

památek osídlení ze starých dob jest velmi poskrovnu. Pipomínají se teprve

ve 1.3. století, psal se odtud Sulislav, který byl (1285) kuchmistrem králové.

Ve 14. vku sedli tu Zásmutí ze Zásmuk. až koncem 15. století jich tento rod

pozbyl. R. 1508 odprodal Jindich z Vojslavic Zásmuky Oldichovi Popeloví

z Vesce. u nhož bylo poddanství zlé. Lépe prý stádo pásti, než na Vršcích

íii Zásmuk) sedti. Pecházely pak opt z rodu na rod. až se dostaly Ríanským
z ían. Adam z ían býval hejtmanem kraje Kouimského a zvelebiv dobrým

hospodaením nemálo zboží své i na Zásmuky nezapomnl. Byly r. 1542

povýšeny jeho piinním na msteko.

Poslední majitel z rodu toho. Zdislav, byl povahy prudké, neurvalé. R. 156S

daroval zdejšímu kostelu zvon; nádherným živobytím nadlal však tolik dluhu,

že Zásmuky prodány Janu Vchynskému ze Vchynic. Týž znám jest pro svou

vzdorovitost, kterou jako purkrabí Karlštejnský proti eis. Rudolfovi II. pi

dosazení dkana karlštejnského ukázal, ano vinn byl i. že dsky podvedl.

HBITOVNÍ KOSTEL SV. TROJICE V KOUIMI
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OBTNÍ KAMEN hH) VALY VE ST. KOUIMÍ.

Oldich Vchynský náležel mezi

pední pvodce povstání e-
ských stav a sám vlastnoru-

n Jaroslava z Martinic dne

23. kvtna 1618 z okna praž-

skho hradu vyhodil.

Nejmladší jeho bratr, a
byl »neinným« direktorem,

pece v r. 1628 o statky své

nepišel, byl však r. 1634 za-

bit s Valdštýnem a jeho d-
stojníky v Chebu.

R. 1635 pešlo panství na

Václava Michnu z Vacinova a

tento postoupil je r. 1637 .lanoví Rud. ze Šternberka. Z rodu tohoto vynikl Fran-

tišek Josef, jenž r. 1811 statky poddil. Pobývaje v mnohých poselstvích íš-

ských, procestoval drahn Krajin, a oddav se studiím se stálostí šlecht teh-

dejší obvyklou, byl pozdji duší všeho, co stavov eští v ohledu kulturním a

národním podnikali a vstoupiv konen v zk spojení s nejosvícenjšími

eskými vlastenci, hlavn s Palackým, stal se ozdobou nejen svého rodu. ale

i eské šlechty. Zásmucké panství jest dosud v rukou této šlechtické rodiny.

V mst jest 280 dom a 2026 obyvatel (2 Nmci). Ve stedu osady

jest zámek hrabte ze Šternberka, nový dkanský chrám, radní dm. nová

nádhern vypravená škola a dkanství; v jihovýchodní ásti msta jest

klášter františkánský. Na západní stran ovéeny jsou Zásmuky lesem

Iv rkem, sklánjcím se k pvabnému údolí Vlidolskému. Budovy mstské

obkliují štpné zahrady, pod zámkem šumí staleté duby a lípy v stinné

oboe a bažantnici, v nichž jest hojnost zve.
Z polohy a stavby nynjšího zámku lze tžko uriti, kam až sáhala

stará tvrz, která byla v 15. a Id. vku v zámek rozšíena. Zámek stojí

uprosted parku na tak píhodném míst, že z nho jest nejkrásnjší vyhlídka

z celého msta pes Kouimsko do Polabí, dále k Bezdzm a pohraniným

horám. Nejpamátnjší ást zámku jest ta. která jest obrácena do námstí;

zde nad portálem, dorskými pilastry obloženým, vypíná se tyhranná vž.

kdysi vyšší a vysokou stechou ukonená, nyní snížená; hoejší kraj její

urovnán a kamenným zábradlím na zpsob cimbuí opaten. Nad svorníkem

vjezdu jest erb Šternberský. Mastní zámek, do tyhranu založeny, v pedl

.) jednom, v zadu o dvou poschodích, jesl stavba velmi jednoduchá z. poátku

19. století. Pokoje zdobeny js< u pknými a vzácnými obrazy, avšak u mnohých
nelze uriti jich pvod a co pedstavují, protože isou bez nápis. Pamtihodný
jesl obraz Zásmuk, jak asi ped 200 léty vyhlížely, a podobizna šlechtice

z r. 1562 s ádem zlatého rouna. Šternberský znak byl dle prof. Sedláka
'li ii pini dován. —
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ZÁMEK M0LIT0R0V.

Chrám Nanebevzetí Panny Marie jest nová jednolodní stavba slohu

románského (1900—3). Vnitek chrámu zdobí ti oltáe z dílny P. Iiu.sk. i

v Sychrov. V podkruchtí zazdny jsou ti náhrobní kameny Ríéanskýeh

z PJan. Nejvtší z nich postaven byl na pam Adama z ían, zemelého

roku 1552.

Na zvonici, jež se zachovala ze staré stavby chrámové, visí 6 zvon.

ZÁMEK MOLITOROV.
(STRANA NÁDVOKNÍ.)



I Iva velké mají eské nápisy, nejvtší též erby PJanských z ían a ejku

z Olbramovic a z Chínova. Byly ulity od Jakuba Ptáka v Kutné Hoe,

tetí zvon od téhož byl pelit r. 1822. —
I klášter františkánský jest stavba novjší (1693). V podlaze ped levým

postranním oltáem zapuštna jest náhrobní deska z erveného mramoru

s latinským nápisem, pod nímž v pkné kartuši erb v bronzovém reliéfu.

Deska kryje hrob znamenitého právníka a professora pražské university

V X. Neumanna z Puchholee. držitele Suchdola, jenž svým záludným

chováním proti známému hrabti Frant. Ant. hrabti Šporkovi své jméno

a povést poskvrnil. Náhrobek Jaroslava ze Šternberka, vítze nad Tatary,

ZAS MUKY.

byl sem penesen ze zrušeného kláštera sv. Anežky v Praze a zazdn

v knžišti na stran evangelijní. Tato práce ze 17. století jest z pražské

opuky, bez nápisu, a v ní v silném reliéfu postava Jar. ze Šternberk i.

držícího ped sebou štít s osmipaprskovou hvzdou. Klášterní stavba jinak

niím nevyniká. Nyní v ní žiji tyi lenové ehole, a zakladatel uinil

nadáni pro 20, kterýž poet Josef II. snížil na 12.

Na severní stran msta u silnice starými lipami vroubené jest »kaple

Narozeni Panny Marie v lipách«. Byla zbudována za moru od Adolfa

Vratislava hrabte ze Šternberka, roku 1783 obnovena a nyní zevn /.^.utišo-

vána. Pod kaplí jsou pochováni nkteí lenové hrabcího rodu. Také tu

bývala poustka, v níž poustevnici! Zásmuan E. Sokol.

Zásmutí postavili pro své dítky roku 1906 nádhernou školu mšanskou.

však pro bídné zemské finance mají zatim icii prázdnou budovu a dti chodí

dále do mšanské školy v Kouimi. Tžko naše okresy dohání, co promeškaly

v dob oposice proti školním zákonm, co zatím Nmci vypravili svoje školj

na naše útraty;

V Zásmukách narodil se Milota Zdi rad Polák. Jako nadaný

synek obuvníka vycviil se v Praze na uitele, pro nešastnou lásku k dcei
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vlidolského mlynáe dal se k vojsku a zemel jako generalmajor. J. L. Ziegler

probudil v nm lásku k znovuzrozenému národu, tak že Polák vydal a ruku

1819 za pomoci Jungmannovy pepracoval báse o šesti zpvích »Vznešenost

pírody«. Za pobytu v Itálii (1815— 18) obratným pérem zachytil ráz krajin

i zvláštnosti tamnjšího lidu v díle »Cesta do Italie«. Z drobných jeho prací

znárodnla píse »Sil jsem pjroso«. Škoda, že dlouhý pobyt na vojenské

akademii, cho jeho Nmka a vysoká vojenská hodnost zavinily, že stal

se v posledních letech života pro eský život lhostejným. Na pam jeho

byla roku 1884 na dm é. IN-4. zasazena deska s nápisem:

Rodný dm M. Zd. Poláka, básníka a spisovatele eského. 17
l

7a88—18
31
/3 56.

ZÁMEK V ZASMUKACH.

Dv malé vesniky, jež splynuly v jednu politickou obec BEVÁRY,
mají cukrovar, jehož bývalá správní rada nedovedla jej udržeti v rukou

akcioná. Jest tu konená stanice lokálky z Pecek, od trati bývalé spolenosti

státní dráhy odboující, a stanice dráhy, spojující Kolín s romantickým

Posázavím. Ve 13. stol. byla to dvojice sídel bevár-bedná. V obou bylo

drahn zemanských statk, ale nikde tvrz se nepipomíná, až ji postavil

Jaroslav Myška ze Zlunic, jenž je v létech 1594—1628 držel. Syn téhož.

Jindich, r. 1622 s Janem Mírkem z Pla.an se svadili, zbili, stloukli, od ehož
poslední v Praze zemel. Daický trefn o tom napsal slova, jež by se i dnes

mohla leckde pipomenouti: »Tak se páni echové pi kvaších bili, sami se

hadrujíce. Kde pak náleželo, tu se nebránili, nýbrž hubili. « —
Zdejší zámek poal stavti Jan Jií Millebrant a dokonil pozdji (1760)

generál pchoty Arnošt Gideon hr. Laudon, jemuž byly Beváry darovány.
Tato stavba obstupuje tyboký dvorek a jest jednopatrová; hlavní vstup

iest se strany západní, hlavní prelí pak na východ do zahrady obráceno.

Toto jest bohaté provedeno ve slohu barokovém a obsahuje v prvním pate
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hlavní sál, ozdobený plastikou i bohatými freskami z r. 1774. Ve výklencích

jsou polévaná kamna na válcovitých podstavcích, ovšených guirlandami a

ozdobených postavami mythologickými. V postranních pokojích jsou jednodušší

kamna, místo soch ozdobné kužele, a elegantní rokokové dvée. V zámku

pebýval asto Laudon. Pro selské nepokoje r. 1776 prodal svj statek

dvorské komoe.

Roku 1780 byly Beváry a Drahobudice darovány arcivévodovi Karlovi.

Nynjší majitelkou statku a zámku jest pí. Klára Frenglová.

KLÁSTLRNÍ SKALICI: leží v utšeném údolí, svlažovaném potokem

Kouimkoii. Biskup mindenský. Dticb z Portic, založil tu r. 1357 klášter

cisterciácký a nadal jej bohat; svým velikým vlivem u Karla IV. vymohl

též klášteru mnohých milostí a výhod. Skoro celý mužný život jmenovaného

zakladatele byl vyplnn jen starostí o blaho kláštera. Král Václav IV. potvrdil

veškeré výsady klášteru propjené, osvobodil jej od daní na 40 let a na

jeho dostavní povolil týdenní podporu 4 hiven groš pražských. Dokoneni

nádherné a rozsáhlé stavby stalo se teprve r. 1400. Však tato Bohu, vdám
i umní vnovaná svatyn netšila se dlouho svému trvání. Dne 21. dubna

14_'l byl klášter Husity a Pražany dobyt a zboen. Klášterníei dle povstí

povšeni na blízký vaz, opat nejvýše. Ku konci 15. století byl klášter opt

mnichy obýván a konaly se tu bohoslužby. Kol. r. 1550 zanikl docela a území

jeho pipojeno ku klášteru sedleckému. R. 1690 byl znova mnichy osazen

a vystaven tu malý kostel Panny

Marie s obydlím mnišským za

sedleckého opata Jindicha Snop-

ka. R. 1783 bii zrušen zárove
s klášterem sedleckým. Zbytky

obou staveb jsou ve vnitru nynj-

šího poplužniho dvora panství

Lichtenštejnského. V severozá-

padním kout trí jediný zbylý

gotický pilí z erveného pískovce

do výše as lo ni. aniž by byly

ješt nahoe znatelný poátky
klenuti. Svdí to o výšce a

štihlosti kostelní lodi. K nové

kapli Panny Marie pipojuje se

v pravém uhlu zed' jdoucí od se-

veru k jihu, na jejíž východní líci

jest lenitá pripora. na západní

stran sbíhají se zbytkx tí klen-

bových žeber. —
Na jižní stran nynjších

VCHOD DO ZÁSMUCKÉHO ZÁMKU. hospodáských staveb jest ze
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s gotickým obloukem, dále úhledný výklenek (sanktuarium?) a zbytky mo-

hutných oprných pilí. Ve zdi domku . 3. proti dvoru jest zazdn ter,

mající v silném reliéfu kueravéh i andlíka, držícího obma rukama pásku.

Jest to nejspíše svorník z klášterní klenby.

Další vynikající místo v okresu jsou

PLAANY, jež mají pívlastek »ad lindama« od dvou »lind«, které

tu snad stávaly, neb jen od »lind«, jež se dosud ve znaku msta spatují.

Méstys tento prostírá se uprosted ú-

rodné kotlinky, jíž protéká Výrovka.

Od západu k východu vede m-
stysem nejstarší pravidelné stavná sil-

nice v Cechách (174(1). Již r. 1222 pi-

chází jako svdek v listinách Golar /

Plaan a té doby stával tu již také ko-

stel sv. Petra (nyní Zvstování Panny

Marie), jehož nejstarší románské ásti

jsou dle náhledu Branišova as dílem

mnich sázavských. Prvn pipomíná

se r. 1352 jako farní chrám dkanátu

kouimského. Plaany pecházely asto

do rzných rukou a nkdy lze i tžko
uriti, kdo je držel. Za Jiího z Podbrad
mnoho trply od jeho vojska, jež zboží

protivníkova nešetilo, ano i v soused-

ství Plaan mnoho plenilo. Roku 153(1

prodány byly Benešovi Mirkovi ze Solo-

pisk. Tento rod jimi vládl v dob nejvt-

šího rozvoje v Cechách až do osud-

né persekuce blohorské. Jií Mírek

dosáhl toho na císai Rudolfovi II.. že Plaany byly na méstys povýšeny.

Po bitv blohorské spustly jako celé Cechy. Na zmínné silnici mezi Kolínem

a Prahou rozptýleno bylo mnoho tlup lupiských, od nichž i Plaany velmi

trply. V dubnu 1621 po vítzné bitv na Bílé Hoe vracející se dom Lisovíci

(polští kozáci) drancovali práv tak, jako pozdji vojsko císaské. Když

Plaany byly odevzdány knížeti z Lichtenštejna. zemel Jií Mirek brzy

na blízké Lhot u paní Evy Hlaváové (pl hodiny severn od Kouim).

Kníže Lichtenštejn koupil zbytek jmní vzácné této rodiny roku 1690

a spojil jej s ostatními zabranými statky, utvoiv z nich panství Plaanské

a Kosteleck. Na panství Kosteleckm založil »fišmeister« K. Svoboda nej-

dokonalejší urbá (zlatou knihu), který kdy v jazyce eském sepsán byl.

Jím zejm vytena práva a povinnosti poddaných vzhledem k vrchnosti, ímž
oni ped libovlí úednictva chránni byli v dob, kdy poddaný lid byl jinde

nemilosrdné den a k povstání takka donucován. Do katastru Plananského

ZÁMECKÁ HROBKA V ZÁSMUKÁCH.
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náležely i dvory, jež Kouim konfiskací ztratila. Vévodkyn Savojská (dcera

knížete Adama z Lichtenštejna) uinila mnoho dobrého pro lid na panství

svém, bylaf vrchnosti milostivou. Vymohla PHaianm 4 trhy výroní a

pondlní trh týdenní. Za jejího panováni zotavil se mstys z pohromy blo-

horské, obyvatelstvo vzmáhalo se potem i zámožností. Za sedmileté války

setkávala se tu nepátelská vojska a Plaany byly hned tou. hned onou

stranou obsazeny. Z vdnosti, že žádná vtší pohroma v tuto zlou chvíli

(16.— 18. ervna 1757) msteko nepotkala, postavili obyvatelé na námstí

sochu sv. .lana. Rychta jest jednopatrové barokní stavení, zbudované po r. 1721.

V jižní zdi kostela Zvstování Panny Marie, jenž velkými opravami

více ztratil než získal, jsou ti velmi pkné náhrobní kameny Mírk ze Solopisk.

Na zvonici jest deska s tímto nápisem: »Toto djlo gest dielano Léta 1587.

Nákladem Urozeného a; Stateczného Rytierze Pana Symeona Mirka ze

Solopisk i na Planiasech a Hossticzych držitele toho ezasu Panství Pláni an-

ského. Slowo Panic zustawa na wieky.« — Dole jest erb Mirkovský.

V této zvonici visí ti znamenité zvony, dva z nich slil slovutný zvona

Brikcí z Cimperka, nejvtší zvon Petr nemá soka daleko široko. — Též zmínky

zasluhuje hladká cínová ktitelnice s pvodním víkem a rokokovým ornamentem

zdobený kalich.

V Plaanech, ítajících 1345 obyvatel, do nedávná uvnit nesvorných,

zavládl nyní klid a pomry se nad oekávání zlepšily; zízena tu elektrárna

na osvtlování námstí, ulic i soukromých dom. a ve skále u nádraží

popohání elektrický proud i drtie a tídie kamene, což jest zdrojem závidní

hodných píjm. Jest tu poštovní, telegrafní a telefonní stanice, nádraží

lokálky, spolkový cukrovar a kruhovka. Nedaleko nádraží stojí úhledná

Sokolna s modern zaízeným

jevištm. Po celých Cechách.

Morav a Slezsku chvaln znám

jest Plaanský pojišf. ústav, je-

hož 39. závrka (1909) vykazu-

je v útu fond 869.005.04 K a

istý zisk llll.D45.41 K.

V iplaanském cukrovaní

byl úetním známý historik a

spisovatel B. Bernau (pravým

jménem Bakora), jenž krajinu

zdejší prozkoumal a pi rzných

píležitostech zdaile popsal.

Další památná osada

SVOJSlCli o 852 obyvatelích

jest malebné rozložena na sva-

POI n\\\ V ZÁMECKÉ ZAHRADÍ hu návrší kol rozsáhlého ryb-

\ ZÁSMUKÁCH. inka. Z dálky vidti jest kosic-
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lík sv. Václava a komíny cukrovaru »v Karlov«. zámek ukrývá se

v parku. Ostatní domy skryty jsou v zeleni parku, pkných háj. bažantnic

a stromoadí.

Ddina Svoišice pipomíná se již na poátku XI. století, kdy darována

byla knížetem Oldichem klášteru Ostrovskému. Na míst svojšického zámku

stávala ede dávna tvrz. Svojšicemi vládly rzné rodiny zemanské, hned byly

rozdleny a pak opt spojeny v rukou jednoho majitele. Václav Amcha byl

v r. 1530— 1533 hejtmanem kraje kouimského. Jan ml. z Valdštejna lni

r. 1554—1570 nejvyšším sudím zemským a pozdji nejvyšším komorníkem a

vždy pedním hajitelem staré víry podobojí proti vzmáhajícímu se luteránstvf.

Karel Mracký pro úa-

stenství pi stavovském

povstání byl pokutován

ztrátou statk svých. -

Brzy však oípt pešly

Svojšice do rukou rodiny

Mracké. R. 1626 byl zá-

mek pi bouích selských

na Kouimsku vypálen a

kostel vyplenn. R. 17.
:

i

koupil panství Michael

Jan hrab z Althan za

2-l(i.(i(ii! zl. Po vítzství

maršálka Dauna u Choce-

nic (Kolína) r. 1757 slou-

žena byla dne 20. ervna ve Svojšicích na poli »Kratin« za pítomnosti polního

maršálka, generality a všeho vojska slavná mše na podkování za vítzství

nad Prusy. Pi mši hrály vojenské hudby a pi hlavních ástech mše hmla
stelba nesetných pušek a 142 dl.

Zámek r. 1 75S hrabtem Michaelem Janem z Althanu vystavený nabyl

nynjší podoby r. 1847. Kolem pravoúhlého dvora vypínají se tyi kídli.

V prvních patrech nesou pilastry slepé arkády. Pední kídlo má jednoduchý

barokní hlavní vchod. Zadní strana zámku jeví pknou a bohatou výpravu

barokní. Pízemí jest jednoduše omítnuto; v prvním poschodí mezi okny

jsou nástnné pilastry a nadokní ozdobeno jest páskovou ozdobou a vlnitou

ímsou. — Jelikož hrabti výtené panské pozemky málo vynášely, pronajal

r. 1886 všechny dvory a to lidem, jež vtšinou ped tím pstováni epy neznali.

\ pes to daí se všem nájemcm výborn. Spustlý cukrovar byl prodán

akciové spolenosti, která jej opatila novými stroji. Dokud spravovány byly

hrabei dvory v režii, byla ve Svojšicích dosti velká nmecká menšina.

Nedaleko písloven bohaté Poboe jest na malé výšin »na šancích*,

kterou potek Blynecký v plkruhu omývá, osada MRADKNÍN (Radov
dvr) se 348 eskými obyvateli. Osada má jméno po hradu, jenž byl jisté

ZÁMEK V BríCVARriCH.
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ped 13. stoletím zbudován. (Jiný výklad: Radov dvr!) Ve skále jest

vylámán v plkruhu pikop, jenž oddloval hrad od okolí na stran pístupn.

Díve vedl pes nj zdvihací most. Po lev stran nynjšího kamenného

mstku nachází se nepravidelné stavení, nejspíše stará bašta, chránící vchod

do hradu. Velmi hrubé zdi tohoto stavení svdi o jeho vysokém stáí. Uvnit

jest místnost goticky sklenutá, s pruty siln vynikajícími, proež ji lid zove

ZBYTKY KLÁŠTERA V KLÁST. SKALICI

»kaplí«. K východu postavena jest vž z ruly, v rozích štukovím zpevnná

a pokrytá mansardovou stechou. Ve vži jest nejníže klenutá místnost, ny li

sklep, výše jiná sí sklenutá s úzkými stílnami. Místnost o patro výše pí-

stupna byla z vní po toitých schodech, ale to již v dob pozdjší. Vchod

posud jest zaven železnými dvemi, jež spolen s pískovcovým obložením

ukazují na 14. století. Nad touto místností jsou ješt dv poschodí. Nejvyšší

místnost v . paláci«. vlastním to obydlí majitelov, má na severu a jihu po

jednom gotickém okn. po dvou pak na zapadni a východní stran; okna

la máji ve výklenku sedadla. Toto opevnní patí k nejstarším vžovitým

tvrzím, které se nám zachovaly, a zasluhuje, aby bylo dkladn opraveno,

Roku 1535 držel Hradenín Hynek Neanský z Minic. Ten pijel kteréhosi

dne téhož roku do Kouim na svém koni až k Otenáškovm, kdež pi piv

sedl Konšel lan Brzohrdej, a když mu konšel, »chtéje ho uctíti jako dobrého

lovka*, podával píti, on se na nho vohrtb s konm a potel ho konvici.

Ovšem mu pišla tato odpov na mšanský pípitek trochu draze, neb

kyji jej chladili a bili a isté ubilU. R. 1786 byl k tvrzi patící dvr roz-

prodán a tak vznikla nynjší vesnice. Zbytky tvrze zachovaly se ve statku

. Li., jenž náleží panu Josefovi Hanušovi.
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Vystoupíme-li v prmyslem kvetoucích Peckách z vlaku, pijdeme za

pl hodiny do RADIMfi, jež hýla dle etných a velice vzácných nález již

v dobách nejdávnjších obydlena. Péí editele velkostatku pana Jana Vaka
bylo celé okolí dkladné prozkoumáno a bohaté nálezy v museu království

eského hlásají nejen o hustém zalidnní této krajiny v dobé nejdávnjší

i v dob ranného kesanství, ale i o píli a obtavosti pana editele. Název

obce pipomíná nám. že stojíme na bývalém majetku rodiny Slavníkovc.

Na západ »v šancích" jest starobylé slovanské hradišt nad íkou Výrovkou,

-Karel Záruba z Hustian vystavl r. 1610 nynjší zámek dle letopotu na

dveích souterrainu na severní front. Z pvodní stavby zbylo jen sídelní

kídlo, ostatek byl zboen neb pestaven.

Na severovýchodním rohu dvoupatrové budovy jest šestihranná vž,

patra vyšší s polokruhovitými okny ve tetím a kruhovitými ve 4. pate.

V západním prelí jest pkný renesanní štít. V pizemku jsou všechny

pokoje s lunetovým klenutím, v pokoji vžním je nízké klenutí se šesti slabými

žebry. První patro bývalo panským sídlem. Tenkráte byly pokoje vypraven?;

devným deštním, stny potaženy brokátem a gobelíny, dvée byly vy-

kládané, stropy malované. V druhém pate zachovaly se starodávné stropy

pkn pomalované ovocem, obrazy zve a postavami, mezi nimiž vinou se

latinské prpovídky.

Josef hrab Kinský prodal panství Radimské knížeti AI. Jos. z Lichten-

štejna r. 1783. Na prostranství ped školou postavil panující kníže Jan

z Lichtenštejna úhledný gotický chrámek dle návrhu Jos. Mockra.

TVRZ HRADENlN.



Jižn od Trstenické stezky a zapadne od »ertovy brázdy«. dle n-
kterých prý devní hranice mezi Zliany a Pražany, pod obma »Strážemi«

ieží starobylá obec VRBCANY, bohatá kulturními jamami, žárovými hroby,

proslulá úrodností pdy a svým kostelíkem sv. Václava. Nynjší kostel

vznikl asi na hlavním božišti kmene Zlianv. Jest to zachovalá tvrz chrámová.

Okolo chrámu jest malý hbitov, do kruhu zdí obehnaný, z venku otáí zed

píkop, objatý okrouhlým

RADlMSKY ZÁMEK.

valem, as 260 krok dlou-

hým. Na východní stran

jest val dosti zachován a

pne se do výše 4 metr,

proti stráním ku vsi jest sní-

žen až na 1 m, iped vcho-

dem docela do píkopu sne-

sen. Takto opevnné chrá-

my nazvány dle latinského

slova »castellum« — kostely,

a od nich vzaly opt název

svj etné ve vlasti naší Ko-

stelce. Chrám pipomíná se

prvn r. 1126, kdy odtud vy-

zvednut byl prapor sv. Voj-

tcha' ped bitvou u Chlumce.

Po bitv zase s velikou úctou donesen zpt a ješt nejednou bráván a noseu

ped vojáky.

Když Pemysl Otakar II. táhl proti Bélovi IV., poslal pro prapor sv.

Václava (dle kostelíka) do Vrban a dobyl pod ním slavného vítzství

u Kressenbrunnu. Když husitské vojsko, památek starých si nevážíc, je niilo,

tu prý zbožná ruka prapor ten ve sklepení na mramorovém stole ukryla,

odkudž dostane se ješt jednou na svtlo boží a to do ruky sv. Václava,

až tento z Blaníka s ostatními rytíi vyjede, aby vlast naši od nepátel na

vždy osvobodil. —
Obdélníková lo kostelíka zbudována jest z rznobarevného pískovce;

byila pvodn románská, podlehla však baroku. Rovnž barokové prelí jest

ukoneno štítem a v nm ve výklenku stojí socha sv. Václava z 18. století,

Knžišt, jako lo 5 ni široké, o dva stupn zvýšené, má pvodní gotickou

klenbu; žebra zabíhají bez patek do zdí. svorník jest okrouhlý a hladký.

Zvon bohaté zdobený nese nápis, z nhož zjevno, že Vrbany patívaly

k panství Smiických Kostelci nad ernými lesy. Dle výzdoby vyšel i tento

zvon z dílny arcizvonae eského, slovutného Brikcí z Cimperka, a mla by

si jej tato starobylá, 812 obyvatel ítající osada vážiti.

Rovnž tak památnou jest CHOTOU, Starobylá to osada (se 479 obyv.).

nesoucí jméno snad od prvního majitele Chotúna; proslavena jest nejvíce tím.



že podle starodávné povsti narodil se tu svatý Prokop. Chotou leží as

6 km. východn od lipenského bojišt. — Svatý Prokop narodil se tu ke konci

X. století ze zemanského rodu z otce Sudislava, dle povsti ve statku — vlastn

dvoe — za nynjším kostelem svatoprokopským na jižní stran obce, který

podnes co jeho rodišt cizincm ukazují.

Dle spoe zachovaných historických zpráv patila Chotou ode dávna

k statkm Olomouckého biskupství. Roku 1249 dána byla v léno Havlovi z Lem-

berka a r. 1268 vstoupili v lenní pomr i jeho bratí. R. 1330 vysadil biskup

Hynek ves právem zákupným. Pvodní zdejší kostel, jehož podacími pány

byli biskupové olomoutí, pipomíná se již r. 1354 co farní. R. 1437 zastavena

Chotou k Podbradm a pipojena k nim pozdji i ddin, zaež biskupství

odškodnno vesnicí Dražejovicemi na Morav. Rodný dvr sv. Prokopa pipadl

r. 1599 pánm Berkm, kteí jej drželi, jak již nahoe podoteno a to až do

vymení tohoto rodu roku 1706, naež >e jeho šlechtití majitelé asto mnili.

Za našich dob pešel v ruce pi. B. Hrdlikové, choti známého pražského

advokáta a pedsedy správní rudy plaanského cukrovaru.

Povšimnutí hodnou památkou z dob pohanských jest na jihovýchodním

konci osady smrem ke Kouimi týící se Homole, vlastn mohyla, kterou

již Krolmus v letech 1855— 1859 prohledal. S vrcholu jejího otvírá se krásný

rozhled po Polabí, vneném Rípem, zíme Bezdzy. Ralsko a Ještd. Nedaleko

na jižní stran zíme zamlklé lipanské plán s mohylou, na míst »bezmrného

zármutku«. — Podél »Homole« táhne se »ertova brázda« od Lipan až k Sá-

zav, psobišti sv. Prokopa. Jest to táhlá, nehluboká, spíše píkopu podobná

rokle, jež dle domnní byla hranicí mezi dvma devními župami neb územími.

Pi zmínném již rodném dvoe sv. Prokopa bývala kaple, tomuto svtci

zasvcená, jejíž majitelkou se po r. 1807 stala Chotouská obec. Byl kostelík

tehdáž na prodej a jednalo se prý i o to.' by pemnn byl v synagogu. Když

r. 1814 byl starý, pozdji filiální kostel sv. Petra a Pavla zboen, postoupila

obec kapli tuto panující své vrchnosti, která ji co filiální kostel pipojila ke

Skramníkm. Tento, v letech šedesátých opravený barokový kostel stojí ve

stedu hbitova a nad hlavním jeho vchodem zíme znak pán Berk z Lípy.

Vnitek kostela jest vkusné vyzdoben. Na hlavním oltái jest obraz sv.

Prokopa od Hellicha a na postranních stnách v lodi jest série obraz ze života

svtce rovnž od tohoto malíe. Na obou poboních oltáích jsou obrazy

Kandlerovy (srdce P. Ježíše a P. Marie). Památka na zrušený kostel sv. Petra

a Pavla jest obraz tchto svtc od Raba (dle jiných, a nesprávné za dílo

Sketovo považovaný) a dva menší obrazy od Brandla. o emž ale dlužno

pochybovati.

Z nkdejšího starého farního kostela sv. Petra a Pavla zachovala se po

jeho zboení pouze vž. vystavená v pozdjších dobách. Farní kostel tento byl

zajisté vystaven nejpozdji ped rokem 1204. nebo kdyby založení jeho spa-

dalo do dob pozdjších, byl by býval jist zasvcen ke cti opata Prokopa, jenž

byl r. 1204 prohlášen za svatého. To vše jsou upomínky na rodišt svtce, který
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byl vrným následovníkem vrozvst soluských, ochráncem umní, strážcem

a obhájcem liturgie slovanské, za nhož as vzniklo proslulé Sázavské evange-

lium, na nž pi své korunovaci pisahali francouzšti králové v katedrále

Remešské. — Zavítejte do Chotoun a jejího okolí, nebudete toho litovati!

Pi pochzce okresem nesmíme zapomenouti na Skvrov. Vesnice

Skvrov neb Skvrov (pvodn Skvrnjov) u Xá-mmk byla dle starých pamti

majetkem šesti vlády k. V 15.

století byli tu pány Zásmuti

ze Zásmuk. — V pozdjších

dobách bylo nevelké zdejší

zboží rozdleno; Sázavská

éást patila ke komornímu

Hrádku, v letech 14S7 až

1557 patil jeden díl k Malo-

ticm a ást vsi s tvrzí pa-

tila od roku 154o k Zásmu-

km. Nedaleko osady iest les

a v nm poloha, nazvaná »U

staréh • zámku* a v jeho

sousedství rozsáhlé pedv-
ké hradišt, zbudované na

jižní stran od Hryzel.

Pozoruhodnou však pa-

mátkou jest zdejší kostel,

pipomínaný co farní již ve

14. století, k nmuž podávali

faráe opatové kláštera Sázavského spolené s vladyky Lhotskýn a držiteli

zdejší tvrze.

Neobyejn ladná stavba tato s mnoha zachovalými románskými tvary

povstala as pod vlivem kláštera sázavského a jest ve zdejší, na podobné

památníky dosti chudé krajin, zajímavým a pozoruhodným zjevem.

Louíce se s Kouimském, musíme pochváliti zdejší statný lid. jenž pi

hojné starosti, aby uliáiil rodnou hroudu svou Iv blízké Dobropoli mají dobrou

plku »páni«, špatnjší domkái, v Libodicích mají »libo« páni. »dinu« sedláci)

a rodinu poctiv vyživil, neoddává se hazardním hrám. nestídmému pití.

a vyhýbá se i sudiství. Pi poctivé práci a pimené strav zachovává si lid

jak ve mst tak na venkov zdraví a spokojenou mysl. A tato poctivá práce

vášním neoddaného lidu iest nám zárukou, že pes veškeré útisky nezhyneme

,i že získáme opt konfiskací ztracené statky a kraje vybitím neb násilím

znmelé bez zjevného boje a to v cele oblasti eské zem. jejímiž jsme prvními

obyvateli pes všecka sofismata a všecky nepravdy.

KOSTEL SV. HAVLA VE SKVRNOV.

#



JOSEF LEDR:

UHLÍRSKOJANOVICKO.

Po zrušeni patrimoniálních úad staly se Uhlíské Janovice na pímluvu

tehdejšího poslance MUDra. Jos. Peírky sídlem okresního sondu. Okres

byl utvoen z ásti bývalého kraje kouimského a áslavského. Prostírá se

mezi ekami Labem a Sázavou na výbžcích vysoiny eskomoravské, spise

rozšíené, než vysoké, která severn v planinu vlnitou k pobeží Labskému

mírné vybíhá, jižn však se svými píkrými srázemi k údolí Sázavskému

se kloní.

V celku jest to planina jednotvárná, bez znanjších kopc, dosahující

nejvtší výše 556 m kopcem »Bezinou« u 2andova. Janovické námstí.

427 m nad hladinou moe Jaderského, mžeme považovati za prmr výšky

planiny té.

Pevládá zde rula s vtším procentem slídy, pecházejíc do svoru.

U Sázavy vyniká ze skály rulové žula a vápenec. V krajin Cestínské shledá-

váme i amfibolitovou bidlici.

Nepatrné vodstvo zdejšího okresu náleží k poíí Labskému a Sázav-

skému. Reka Sázava protéká smrem západním jižní ást okresu, tvoíc zde

tém hranici proti okresu Vlašimskému a Benešovskému. Prodírá se etnými

a velkými serpentinami údolím hluboko do útvaru rulového zarytým, které

na nkterých místech tak se úží, že vedle eky nebylo lze ani silnici ani dráhu

zíditi, tak že v mnoha pípadech lze dostihnouti cíle díve pšky, než po-

vozem. Zvláštní taková zátoina, kterou nkteí nazvali »mušli«, jest u Rataj,

kde eka se vrací nazpt úpln opaným smrem, tak že skutená její délka

mezi Rataiemi a Sázavou jest tém 2Hkrát vtší pímé áry mezi uvedenými

místy. Výška údolí nad moem Jaderským klesá pod kaplí sv. Anny pod

Sázavou na 285 m.

Ouvodí Sázavy jest vtší na jižní stran, která ale již nenáleží k zdejšímu

okresu, na stran severní jest nepatrné.

Z pítok tch uvádíme: Potok Cestínka vzniká u Kopaniny, spje

na jihovýchod, ústí naproti Kácovu a vnímá po levé stran potok Krasoovický.



Losin s k ý p o t o k vzniká v oboe u Pivniska, ubírá se celkem na jihozápad

a pijav na pravém behu potok Tlueský i potok Dolský. vlévá se u myslivuy

Kozince pod Kácovem do Sázavy. Mirošovický potok pramení se

u Majelovic a vlévá se do Sázavy u Rataj. Cekanovský potok vzniká

u ekanova stokem dvou potok a ústí nad sklárnou u sv. Prokopa.

K poíí Labskému patí Janovický potok, v dalším toku Kouimka

zvaný. Vzniká u Kochanova a Janovské Lhoty a odtud spéje k Uhlí. Janoviem.

Odtud tee na sever a k severozápadu, pak opt k severu, a vlévá se u Pist

pod Nymburkem do Labe. Pítoky Kouimky jsou dva potoky, kteréž mají

prameny své u Rašovic a Zandova, spojují se pod Jindicemi a ústi se u Zišova.

Z lesa u Jindic a u Milctin spchají potky tvoící Bevárku, pítok

Kouimky.

Okres Uhlískojanovický tvoí s okresem Kutnohorským, s kterým vý-

chodn souvisí, hejtmanství Kutnohorské. Hranici k východu s okresem Kutno-

horským a Dólnokrálovickým, na severu s Kouimským, na západ s Cerno-

kosteleckým, na jihu s Vlašimským a ásten Benešovským.

.Rozloha jeho obnáší 253 km*
J

. itá 3332 domy a as 23.000 obyvatel

národnosti eské, bydlících ve -40 místních obcích (49 obcí katastrálních a

97 osad). Obce zdejšího okresu náležely ped r. 1848 k panství Ratajskému,

Kácovskému. Šternberskému a statkm Zíšovskému, Jirodickému, Peeckému
a Sázavskému. Církevním zízením do r. 17S-1 náležely všechny k arcidiecési

pražské. Roku 17N4 pipadly fary a školy kraje áslavského k diecési hradecké.

avšak obce bývalého kraje kouimského pati dosud k arcidiecési pražské-

Z obyvatelstva piznává se as 22.000 k náboženství katolickému, as 1711

k náboženství evang. reformovanému; žid jest kol 800. Mají v Ulil. Janovicích

od r. 17°1 synagogu a od r. 1832 hbitov.

O vzdlání bylo v okrese již od dávných dob dobe postaráno a to

vynikajícím spsobem. Chloubou celého kraje byla již ve stedovku klášterní

škola Sázavská, která tšila se slavné povsti v celé zemi a navštvována
kýla dalekém okolím. Z ní vycházelo nejen knžstvo na fary vúkolni, které

bylj i v obcích, kde jich nyní není, jako v Majelovicích, Zíšov, Jindicích a i.,

nýbrž i stavitelé, malíi, sochai. Zde byly dílny emeslnické a takové, jež

bychom dle nynjších pojm nazvali umlecko-prmyslovými, slévárna zvon.
dílna zlatnická, pracovna pro vyšívání a dílny socha a malí. Umlecké
tyto práce ídil v XI. století opat Božetch, ve XII. Regnard, o nichž psáno

bude ješt pozdji. V kláštee Sázavském zabývali se mnichové-umlci nejen

výrobou skla zušlechtným zpsobem, ale i malbou na skle. Se sklástvím

souvisela výroba smaltových barev a tavení smaltu na kovové desky, z nichž

byly skládány emailové obrazy k výzdob oltá a nižného bohoslužebného

náiní.

Blahodárná innost sázavských mnich a jich umlecké školy zasahovala

daleko za hranice tichého kláštera a mnohé zachované církevní památky

dkují svj vznik ušlechtilé snaze syn svatého Prokopa. Stopy psobnosti
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klášterní školy Sázavské mžeme stopovati od Kutné Hory až po památný

kostel Hrusický a dále až za Mnichovice, tedy až na nevelkou vzdálenost od

Prahy.

Se zpustošením kláštera v roce 1421 zaniklo toto kulturní ohnisko -

eské Monte Cassino — na vždy a z velebné svatyn v záduméivé Sázav
zstaly nám jen zíceniny a truchle vzpomínky. Zajímavým kulturním zjevem

ze starší doby okresu Uhlisko-.Ianovického jest eskobratrská škola v Cestín,

iejíž rozkvt sahá do šestnáctého století. Také škola v Uhlíských Janovicích

byla delší dobu ped ticetiletou válkou utrakvistická.

Náboženská nesnášenlivost, katolická protireformace a spojená s ní pro-

následování jinovrc, bohužel však i vnitní nešváry a neblahé scktáství

byly píinou zániku bratrských i utrakvistických škol. jež byly v druhé

polovici XVII. století nahrazeny školami, jichž pedním úkolem až do polovice

minulého století byla skorém výhradn germanisace.

V 17 .století byly zízeny školy: v Cestín, v Uhl. Janovicích, v Ratajích,

v Kácov a v Sázav. V 18. století v Sudjov, v Jindicích, v Oužicích a

ve Vavinci. V 19. století v Kosovieích. v Otrybech a v Podvckách.

Školy ty byly vtšinou jednotídní. R. 1848 bylo v okrese 11 škol se

14 tídami, kdežto dnes 23 škol s 12 tídami. Roku 1863 byla zízená

škola v Majelovicích. r. 1866 v Petrovicích, r. 1857 v Podvckách a r. 1862

v Zderadinách. R. 1868 ml okres 15 škol s 22 tídami.

Netušený rozvoj stal se v letech 1868— 1910. R. 1899 zízeny mšanské
školy chlapecká a díví v Uhl. Janovicích, r. 1S70 obecná škola v Samopši,

r. 1892 v Mirošovicích. r. 1897 v Stakovieích. r. 1898 v Rašovicích. r. 1904

v Novém Samechov, r. 1908 v Holicích. V novjší dob zízeny expositury

pi škole v Sázav. V Blokozlích a Radvanicích, pi škole Káeovské a

v Polipsech. Okres má 23 školy se 12 tídami.

Obyvatelstvo živí se hlavn rolnictvím, chovem dobytka a emesly.

Výnosnost pdy není veliká, nebo pole jsou mokrá a jílovitá a nkde se dosud

zastaralým zpsobem hospodaí a hnojí. V poslední dob starají se hospodái

odvodnní a zlepšení pozemk. Chudost pdy a malá mzda lidu dlnického

pi vkolních velkostatcích jsou píiny sthování lidu a vylidování okresu.

Tak v posledních pti letech vysthoval se do Ameriky 301 obyvatel, což

nás poškozuje v ohledu národohospodáském i národním. Poítáme-li, že práv
tolik lidí vysthuje se do hlavního msta neb do pedmstí, nastává tím takové

vylidování venkova, jež budí pochopitelné obavy.

Z prmyslových závod sluší jmenovati svtoznámou sklárnu v Sázav,

6 lihovar, 1 olejnu, 2 cihelny. 2 pivovary. 1 cementárnu, výrobu zboží hlinného

a kamnáství. Zeny živí se pletením kabátk a epiek dtských, kteréž výrobky

zasílají se do severních ech i Nmecka. Z penžních ústav uvádíme

1 spoitelnu. 2 záložny obanské, 1 okresní hospodáskou záložnu a nkolik

Kampeliek.



- 184 -

Okres oživuje lokální dráha Kolín-Kácov-eranská od r. 1900 a veliký

poet silnic okresních, není tu však ani jediné silnice erární!

Kroj jest všude novodobý. Kroj staroeský nezachoval se tém nikde.

Podobn i staré oby :eje, zvyky a obady, výroní obchzky masopustní

s medvdem atd. udržují se tém jenom v pamti starších lidí. Nkde udrželo

se dosud vyhánní arodjnic, velikononí sázení kížk do polí, chození Tí
král, s Dorotou, koledování, chození Mikuláše, Máje a j. S krojem a obyeji

lidu selského mizí i rázovitá stavení, milé devné chalupy s obvyklým srubem

neb pavlákou.

Sídlo okresu, msto UHLÍSKÉ JANOVICE, jest vystavno na mírném

svahu po obou bezích Janovického potoka, jenž nkolika rybníky protéká.

Vzdáleno ruchu svtového, klidné a tiché, bylo až do r. 1854 spojeno pouze

UHLÍSKÉ JANOVICE.

obyejnou vozovou cestou se sídlem bývalého úadu patrimoniálnlho a

s Kolínem, kam do r. 1855, kdy politické úadování se soudním bylo spojeno.

Uhl. Janovice náležely. Teprv r. 1850, kdy nový c. k. okr. soud poal úadovati,

pomýšleno na lepší spojení s nejbližšími místy, až konen r. 1899 docíleno

dráhy Kolínsko-eranské.

ítá 308 dom a 2071 obyvatel (dle sítáni r. 1910). Jest tu c. k. okr. soud

a herní úad. financ, komisaství, etnická stanice, poštovní a telegraf, úad.

mšf. škola chlapecká a díví, živnostenská škola pokraovací, ptitídní škola

obecná, lékárna, mést. spoitelna, obanská a okresní hospodáská záložna,

lihovar, olejna. 2 mlýny, nkteré menší prmyslové závody, poplužní dvr
a pletení krajek. Tsn u msta jest nádraží dráhy Kolínsko-Kácov-CeranskJ.

Krajina zdejší, v pravku lesnatá a moálovitá, byla pes to záhy obydlena,

<> emž svdí »Draí skála« a velké ploché balvany — kameny obtní —
v blízkém lese, zvaném »Herrnbusch«. O starém osídlení krajiny svdí také

kamenné nástroje, nalezené u Rašovic a Zíšova. Památkou na staré osídleni



- 185 -

jest pedhistorické opevnní na louce u panského lesa. kde nalezeny popelnice,

ozdobené rytými arami a pruhy, poGhodící z hrob žárových, tvoících

pechod z kultury kamenné do bronzové. Po píchodu Cech zdržovali se ve

vkolních lesích od dob pradávných uhlíi, kteí živili se výrobou devného

uhlí v rozsáhlých lesích, které ješt v 18. století skóru polovici veškeré

pdy pokrývaly. Uhlí vozili nejprve do sídliš v nejbližším okolí, pozdji do

starého hornického msteka Malina a od XIII. .století do Kutné Hory ku tavení

stíbrných rud. Uhlíi ustavili se již za Václava II. v tovaryšstvo, jež požívalo

královských výsad, jež jim byly pozdjšími králi schváleny. Uhlíi byli dvojí:

Svobodní, šlecht nepoddaní, kteí se ídili mincmistrem v Hoe Kutné a

poddaní, jichž pány byly píslušné vrchnosti. Uhlístvi. jež úzce souviselo

se vzkvétáním neb úpadkem Kutnohorských, dol. zaniklo poátkem 1S. století.

O založení Ulil. Janovic vypráví povst, že jistý uhlí, který prý založil

i Pardubice a V t umnjším okolí lesy prozkoumával, pišel na svých polníkách

až na místo, kde nyní Janovice stojí. Zaa! tu v milíích páliti ulili a osuli,

kterou Janovicemi nazval, jmenována odtud Uhlískými Janovicemi, z nichž

dováženo uhlí ve znaném množství k stíbronosným Horám Kutným. Na

pvodním starém hradišti postavili pokestní obyvatelé záhy. snad již v XI.

století skrovný kostelík z lomového kamene ku poct sv. Jiljí. kterj slouží

za sakristii nynjšímu kostelíku téhož jména.

Obyvatelé zdejší krajiny náleželi kmeni Zlianú, jehož hlavním sídlem

byla Zli, nkdejší to stará Kouim. Kol. r. 1167 byl tu županem Zdcsluv z rodu

pán z Divišova, který ve zpsobu »výsluhy« t. i. k doasnému užívání obdržel

toto území. Potomci jeho stali se tu pozdji ddinými pány. z nichž Zdislav

v romantickém údolí eky Sázavy vystavl si kol r. 12-4:? hrad, jejž n iz\ il

Šternberkem a poal se odtud psáti ze Šternberka. Syn jeho Jan založil v druhé

polovici XIII. století nazvané po nm Janovice, ímž vyvrácena shora uvedená

matná povést o jich vzniku. Pvodní obyvatelé, jichž hlavním zamstnáním

bylo uhlístvi. a od nichž dostalo se osad pívlastku »Uhlíské J.«, byli

poddanými pán ze Šternberka, vtve Konopišfské. Ze 14. toletí zachovala se

nám nkterá jména onch zdejších rodák, kteí oddali se stavu duchovnímu.

Z té doby jsou známi Jan, syn Détlínv. fará v Jindicích, jiný Jan,, fará

v Lochách u áslav, Tebík, fará v Psáích u Vlašim, v Zišov pak dva

farái, oba Václavové.

Od r. 1421 pidrželo se obyvatelstvo se svou paní Perchtou z Krava,

vdovou po Petrovi Konopišfském ze Šternberka, Husit a vyznávání kalicha

udrželo se tu 200 let. Poslední katolický fará Adam odešel prý s faráem

pyšelským na Moravu. R. 14.39 odkázal Petr ze Šternberka Uhl. Janovice svému

píbuznému Alešovi Holickému ze Šternberka, jehož rodu patily do r. 1712.

Aleš Holický ze Šternberka (1439—1455) vynikal nad své vrstevníky neoby-

ejným vhlasem a stal se po smrti Zikmundov správcem království eského,

pozdji pak stál vrn k Jiímu Podbradskému. Vnuk jeho Petr zddil po

nm — jsa ješt nezletilým — hrad eský Šternberk s Uhl. Janovicemi. Porunik



jeho Zdenk Konopišský ze Šternberka svým odporem proti Jiímu Podbrad-

skému poškodil znan i svého svence. Voje Jiího z Podbrad dobyly r. 1467

hradu Šternberka, jejž Jií s panstvím pipojil ke korun a zastavil rytíi J inoi i

Kostkovi z Postupic, pod jehož panstvím byly Uhl. Janovice do r. 1485. Toho

roku patily již zase Petrovi Holickému ze Šternberka. V této dob vzmáhaly

se zde živnosti a emesla, tak že obec koupila od Petra Holického 2 dvory

kmetci v Kochanov a vystavla si kol r. 1500 pivovar, který stál v místech

nynjších ísel 113 a 114. Syn jeho Jan. od r. 1516 hejtman kraje kouim-

ského, udlil obanm Janovickým výsadu, aby mohli statky své do knit

zapisovati a právy královských mést se íditi. R. 1540 propjil obci znak

osmipaprskovou hvzdu šternberskou. Po shoení desk zemských vložil Jan

IlolickV ze Šternberka se svolením císae Ferdinanda I. r. 1544 dvory

Kochanovské do zemských desk; zemel r. 1548. Petr Karel Holický ze Štern-

berka potvrdil Janovickým starodávné právo vaení piva zvláštní listinou

ze dne 8. záí 1584. Syn jeho Oldich zemel v kvtnu osudného roku 1618;

inu unici tyletého jeho syna Václava Jiího zavádli po bitv blohorské

násilné katolickou viru a uvrhli lid pod rozlinými záminkami v tžkou duševní

i hmotnou porobu. Z jara r. 1627 vzniklo ve zdejší krajin povstání nekatolických

poddaných pro vypovzení neb zjímání jich kazatel. Podntem vladyky Jiího

z Tchenic srotilo se nkolik tisíc lidi okolo Janovic, kteí táhli do Kouim,
obydlí dkana a katolických mšanu vydrancovali, každého, kdo se jim na

odpor postavil, usmrtili, až je konen vyslané z Prahy vojsko rozehnalo.

V msíci srpnu téhož roku vypuklo nebezpenjší povstání proti povstnému
trýzniteli poddaných, hrabti Pavlovi Michnovi z Vacinova. K povstalcm

pidali se poddaní panství šternberského, ratajského a i. Bylo všech pes 8000.

Majíce za vdce Adama z Hodjova. rytíe Smila z Michalovic. syna popra-

veného nkdejšího direktora stavovského Bohuslava z Michalovic, vydrancovali

a zžehli zámky v C. Šternberce, v Ratajích a ve Vlašimi, kdež hejtmana panství

zabili. Pro svou úast na tomto povstání byli Janovití potrestáni odntím

všech privilegií, zakázáno jim užívání Šternberského znaku, zrušeno samostatné

volení rady mstské, právo sirotí atd. Také jim bylo vzato právo vaení piva,

pivovar zaven a pozemky pivovarské pidleny ke dvoru panskému. Po
as tzení Jesuitu kutnohorských v blízkém Zišov r. 1628 nastalo násilné

obracení lidu na víru katolickou.

Václav Jií Holický ze Šternberka, nabyv zletilosti, byl dne .i. ledna

1637 povýšen do stavu íšských hrabat a spravoval zddné panství do roku

1682. Jeli. i úednici nakládali kruté s poddanými. I 'o ukoneni ticetileté války

zabaveno všecko obecní jmní, a pozemky tch. kteí ušli do ciziny, ponechala

si vrchnost a pidlila ke svému dvoru. Lid nucen na robotu ke vzdáleným

dvorm v Radovesicích, ve Veltrubech a v Šternberk. R. 1655 stalo se zcela

libovolné roztídní pozemk, iak o i nn svdí gruntovní kniha v archivu

zemském. Když pak r. 1680 vypuklo povstání proti vrchnosti a nešastné pro

povstalce skonilo, kázal wi Václava (iího ze Šternberka hrab Jan Václav
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pesthovati pvodce vzpoury do Divišova a každý z nich byl nucen vyhotoviti

revers, »že do tvrtého kolena nikdo z nich do Ulil. Janovic na život zpsobuj

pijíti nemá«.

Po vydáni robotního patentu císaem Leopoldem 1. r. 1680- vydal hrab

Jan Václav Holický ze Šternberka listinu o 16 láncích, do nichž ástené vložil

nkterá práva z privilegií »ped ohavnou rebelií* platných a povinnosti Jano-

vickým prve uložené ástené zmírnil. Privilegia tato. psaná na pergamene,

chovají se v mstském archivu.

Z UHLÍSKÝCH JANO\ 1C.

Dne 11. dubna 1712 zemel Jan Václav Holický ze Šternberka, jímž

vymel tento rod po mei. Panství nabyla dcera Anna Amabilie, provdaná

za hrabte Jana z Gotz, jež. obávajíc se nového povstání Janovických,

ulevila jim v robote. Janovití dali si privileje potvrditi císaem Karlem VI.

r. 17.13. Hrab Qotz zemel r. 1738, zanechav' panství dcei Marii Barboe,

která se provdala za generála lir. Fr. A. z Roggendoríu. jenž s poddanými

krut nakládal a roku 1755 zemel. Po nm nabyli panství hrabata Kinšti

( 1755—

1

7f)4). vévodkyné Savojská ( 176-1— 17h9). a konené knížata z Lichten-

štejna (1769—1848).

Pvodní skromný románský kostelík sv. Jiljí byl po založení msta

rozšíen pístavbou ve slohu pechodním, nejspíše sázavskými mnichy. Malé,

ale úhledné presbyterium jest zakoneno osmistnem; klenba jeho jest složena

ze dvou ástí, z nichž každá jest uzavena zvláštním svorníkem. Na svorníku,

jenž spojuje žebra vybíhající ze šesti vrchol oteveného osmistnu, jest



vytesána holubice; druhý svorník, v nmž sbíhá se tvero žeber ostatní

klenby až k vítznému oblotiku sáhající, jest ozdoben vypuklou hvzdou,

znakem to pán ze Šternberka, zvelebitel tohoto chrámu. Veškerá kamenná

konstrukce jest z nuického erveného pískovce, oblíbeného materiálu mnich
sázavských. Presbyterium bylo ozdobeno nástnnými malbami, zobrazujícími

utrpení Kristovo. Celkovým svým rázem sahají fresky ty do konce 14. století,

a pvod jich lze klásti do doby. kdy tu faráoval Pech z Radce, bratr

známého Václava z Radce, kanovníka pražského a dkana u sv. Apolináe,

muže to umní znalého a milovného, jenž dohlížel na stavbu chrámu sv. Vitskéi

Oprava schátralých dnes maleb vyžadovala by nákladu 4000 K. Pi požáru

dne 14. srpna 1904 zniena stecha, poškozena lo a kruchta, knžišt zstalo

však nepoškozeno. Kostel byl nákladem 14.1)00 K obnoven. Jak jsme již

pipomenuli, jest nynjší sakristie nkdejší pvodní chrámek. Pi kostele byl

od druhé polovice 13. století duchovní správce. Z knih konfirmaních jsou

známi nkteí farái, pozdji byli tu knéží pod obojí.

Jméno posledního utrakvistického faráe teme na cínové ktitelnici

v nynjším farním kostele sv. Aloise, kterou daroval církvi pod oboji r. L618

Jií echotóvský, »pdi a mštnín této obce«.

Po bitv blohorské byl Janovický kostel svých dchod zbaven, zstal

osielý i dán jest pod správu farám Divišovským, z nichž fará Václav

Kozojedský založil r. 1682 první matriku. Dne 4. listopadu 1700 hrab Jan

Václav ze Šternberka obnovil faru.

Roku 1707 byl položen základ k novému chrámu sv. Aloise na námstí,

který byl dostaven teprve r 1794 Aloisem knížetem z Lichtenštejna.

Škola byla v Ulil. Janovicích již ve 14. vku. a v dobách, kdy piznávalo

se obyvatelstvo k víe pod obuji, kvetlo tu i školství, však zpráv o školách

tch nemáme. Do škol vyšších posíláni žáci ve 14. stol. do kláštera sázavského

a na universitu pražskou, v 10. století pak do škol partikulárních v Hoe Kutné.

Po ticetileté válce našla škola útulku v devném domku pi kostele sv. Jiljí.

Když pak domek potu žactva již nestail, vystavl r. 1790 kníže Alois

z Lichtenštejna na námstí slušnou jednopatrovou školu, jež vyhoela r. 1860;

do roku 1869 byly tídy roztroušeny po domech a proto vystavena eeného
roku na základech staré budovy dvoupatrová budova školní, pemnná r. 1900

v radnici, když byla r. 1899 postavena nová prostranná dvoupatrová školní

budova pro obcndu školu a ob mšanské školy.

Od r. 1849- 1897 byla zde nmecká škola židovská.

Pvodní znak mstský byla zlatá osmipaprsková hvzda v modrém poli.

Znaku toho propjil mstu Jan Holický ze Šternberka r. 1540. Po vzbouení

r. 1627 zakázali poruníci hrabte Václava Jiího ze Šternberka mstu
užívání znaku tohoto. Roku 1739 propjili Marie Barbora hrabnka z OotZ
a ieií manžel hrab F. A. Roggendori mstu nový znak. Popisuje se takto:

Na tech uhlíských milíích spoívá Stíbrná hradba mstská, nad níž jest



zlatá hvzda v modrém poli. Uprosted hvzdy jest pud korunou hrabcí

zlaté písmeno latinské Q (= Gótz), na hradb pak písmeno R (= Roggendorf).

Za mstem jsou dva hbitovy, kesansky a židovský.

Trigonometrickým bodem jest kostelní vž, 427 m nadmoské výšky.

Od Uhl. Janovic vede k jihozápadu okresní silnice k msteku
Hrazen ý m R a t a j ú m. s km odtud vzdálenému. První obcí na silnici té.

3 km od Uhl. Janovic, jsou Stakovice s pidlenými osadami erné Bláto,

Nová Ves a Ostašov.

erné Bláto neb prosté Blát:>. 1 km sv. od Stakovic vzdálené, mlo
tvrz již ve 14. století, po níž všechny známky zanikly.

HRAZENÉ RATAJE.

Y 17. století byl tu devný dvr. který potom tak jako tvrz zanikl. Nyní

jest zde dvr panství Ratajského.

Poblíž Stakovic jest Ostašov, kteráž malá obec jest dle povésti zbytkem

vtší obce. neznámého již jména.

Jdouce silnici do Stakovic. uhneme se po tvrthodinné cest k jihu

a pijdeme do staré obce Smilovic, k níž. jest pidlena osada Chlum.

Hodinu cesty za Smilovicemi a Novým Dvorem jsou

RATAJE HRAZENÉ, nazvané tak na rozdíl od Rataji v Táborsku. Cesto-

vatel picházející z rozsáhlých úrodných planin octne se zde v krajin vysokými
kopci obklopené a lesnaté, plné divoké romantiky, místy až ponuré a za-

smušilé.

Kivolakými zátoinami prodírá se tu Sázava, po jejímžto pravém behu
rozprostírá se msteko na hbet skalnaté, dlouhotáhlé úžiny, která píkrými
srázemi severn k ece. na jih a na západ k potoku Knejskému éili Živému
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se kloníc, toliko na východní sírane s rovinou souvisí. Dmyslní pedkové

vyhlídli si tu místo pro dva hrady, staroslavné Rataje a Pirkštejn. Ostroh,

na nmž msteko s obma hrady se prostírá, má podobnost s hradištm,

na nmž založen byl Tábor. Na nevelikém výstupku ostrožny stoji hrad

Pirkštejn. kdežto zámek neb bývaly Ratajský hrad zaujímá místo, kde se

horní rovina svažuje prudce k rynku msteka.

RATAJE OH ZÁPADU

Rataje byly pro stedovkou pevnost jako stvoeny, nebo jen jedinou

cestou mohlo se ke hradm a msteku pohodlné picházeti a odcházeti. Roku

1898 postavena teprve silnice kol Rataji. Až dotud jezdívalo se druhou cestou

od mlýna, stoupající do výšky 90 metru. Cestu tu bylo lze tak výhodn

brániti, že odtud nehrozilo obyvatelm žádného nebezpeí. Konec této cesty

znaí prostá brána, v zachované hradb ješt patrná.

Rataje jsou za kopci tak zastreny, že ie spatíme teprve, když k nim

již picházíme.

Cesta po rovin mezi stodolami a chalupami k zámku, kde se délí. vede

v levo mezi domky do msteka, v právo vedle dlouhé zahrady k nynjšímu

zámku. Cesta do msteka byla první, a pvodní cesta k zámku upravena

teprve v 17. století. Ped zámkem býval ostroh pekopán hlubokým, širokým

a dobe vyzdéným píkopem, jenž jest nyní Z ásti zasypán a z ásti peklenut,

tak že z nho povstaly dobré sklepy. Kdysi tu býval pes píkop zvoditý most.

nyní jest tu úzký mosl kamenný; brána zboena r. 1825, avšak hradba podle

píkopu se táhnoucí i s polookronhK mi baštami Stojí dosud.
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Vstoupíce nistištm nkdejší brány na širokou ulici, spatíme v právo

na vysokém úskalí bývaly, nyní zcela pemnný hrad Ratajský, kterýž

chránil tento vchod, v levo jest nkolik domk. Touto cestou pijdeme na

dlouhý, prostranný rynk. v jehož západním rohu jest kostel, r. 1691 znova

postavený.

RATAJE NA .M7.NI STRAN.

K nynjšímu zámku lze pijíti od strany východní; druhj vchod jest

od západu v. námstí. Zái tek o jednom poschodí obsahuje kanceláe a byty

knížecích úedníkv a má tvánost veskrz novovkou. Na staré asy pamatuje

hluboký a suchý pikop, který jej

kdysi odluoval od msteka. Ny-

ní pichází se po pohodlném most::

ke brán dvma erby ozdobené,

na níž se nachází latinský nápis

tohoto smyslu: R. 1675 vysoce u-

rozený pán, pan František Max-

milián z Talmberka s vysoce uro-

zenou manželkou svou Evou z

Talmberka rozenou Kustošovnou,

chtíce rodu Talmberskému a svým

potomkm památku zstaviti, ten-

to zícenv zámek Ratajský v pe-

tžkých dobách postavili. Kdoko-

liv jej držeti budeš, pros za n
u Boha a bu zdráv.

Dlouhý, krásné klenutý vjezd Z RA I \ I
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okrášlen jest erbem pán z Talmberka (dvma lukny) na svorníku kížové

klenby.

Zámecký dvr zaven jest se tí stran budovami, v nichž jsou vzdušné

arkády, k východu jest oteven a pouze míží zahrazen. Na zámku rozeznati

lze novou a starou ást; západní a severní kídlo jest novjší, jižní pak starší.

Starý zámek stojí na míst bývalého paláce, nebo v pízemí a pod zemí

jsou sklepy a hrubé zdi; také horní patro jest staré, o emž svdí malá

okna, nepravideln vedle sebe a nad sebou umístná. Ostatní dv kídla jsou

vybudována roku 1675 bu na míst bývalých stavení nebo na dívjším

nádvoí, v pkném barokovém slohu. Tvary oken, totiž ímsy jejich, pipomínají

nám okna zámku Roudnického, a lze za to míti, že i Ratajský zámek pestavoval

Vlach Porte.

ZÁMEK V RATAJÍCH.

Na druhém konci msteka, oddlen od ucho píkopem ve skále vytesa-

ným, stál hrad, eený P i r k š t e j n. Posud se zachovala z nho brána, do

lomeného oblouku sklenutá a ve hradb asi 5 metr vysoké a l'-; metru

hrubé umístná, ve které vidti lze otvory pro kladky, pes nž šly etzy,

po nichž spouštli most. a záezy, do nichž zvednutý most zapadal. Dávno

iiž nevchází se starým, nepohodlným vchodem do bývalého hradu, nebo
pro pohodlný vjezd postaven tu kamenný most, kterým se ke brán pijde.

Zde ped branou seznáš aspo tolik z dívjších as.
Jako za starých dob, tak i nyní není tu volného pístupu a musíme

chvíli pokati, až otevou se vždy zavená vrata. Vstoupíme-li konené branou

do dvora, uvidíme nad sebou hrubou vž, která díve chránila bránu, po levé

ruce pak hradbu, jež se zatáí okolo veze, a po pravé stran dlouhé Stavení,
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jehož se ke všelikým hospodáským potebám užívá. Ped schnu spatíme

bývaly panský palác, nynjší farní stavení, jednopatrovou to budovu, ku které/

je východn pistavn jiný dm.
Farní dm je stará stavba, k nynjšímu svému úel na poátku 18.

století upravená; nasvdují tomu velice silné zdi zdola až po stechu a stropy

s ozdobami z minulého století. Také podzemní, ye skále vytesané zdi jsou

z prsních dob hradu a dokazují, že v tch místech stával prvotní palác.

HRAD PIRKŠTEJN U RATAJ.

Nejvíce tu vyniká okrouhlá vž pi brán, mající v obvodu 30 metru.

Zdi její jsou li spndii skoro J metry silné a v každém pate ze vnitku iistiipuií.

Jako ii všucU tako\\ch vží byl i u této vže vchod z jižní strany, vysoko

nad zemi, tak že k ní zvení nebylo pístupu a byla spojena s hradem bu
devnou pavlákou neb schody. Tento prvotní vchod pozdji zazdili a

petvoili v okno a udlali na severní stran kryté schody, prolámavše k nim

vchod, tak že není poteba chuditi do vže farním dvorem.

Vež jest nyní zvonici; spodek ieií jest bývalé vezení, pes 5 metr

hluboké, založené na živé skále, a nahoe pokryté prkny. Nad tímto místem

jest ieduo patro, po nmž ze ustupuje, pak následnic druhé nízké patro, jímž

koní zdivo. Nad tímto jest svršek ze deva sroubený, k nmuž se pichází

po toitých schodech; visí tu kostelní zvony.

Nad tímto roubením jest oste zakonená stecha. Až ke steše jest véž

21 metr vysoká. Kromé bývalého paláce a vže jest na Pirkštejn prostrann

místo, kterého se nyní užívá za zahradu. Ohrazeno jest posud starou hradbou,

v níž se také nacházejí stílny. Z východní strán pod hradem vycházela

podzemní chodba, kudy se k Živému potoku pro vodu chodilo, nebo v celém

msteku, postaveném na tvrdé skále, nebylo studn.
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Naproti Pirkštejnu na konci námstí a výbžku skalnatého vrchu, jímž

vine se hadovit silnice a strmjší, pro pší urená cesta vzhru do msteka,

stojí sliný farní chrám sv. Martina z konce XV11. století. Ve hbitovní zdi

blíže vchodu zazdny jsou dv staré a znaky ozdobené kamenné desky. Škodu.

Ze jest hbitov kolem kostela se rozprostírající, uzaven. Jest to výhodné

místo. Kteréž by pi nenákladné úprav mohlo poskytnouti nádhernou vyhlídku

do poíí Sázavy a k Živému potoku.

Rataje, tolik co osada »ratajú« — orá, bývaly do 13. století trhovou

vsí. Roku lid.} a 1289 pipomíná se Pibyslav a Rataj. Ke konci 13. století

ml Katuje Hroznatá, purkrab Pražský, který se nazýval z Ožic. po

blízké vesnici. K Ratajm náleželi' již tehdy ddiny: Mirošovice, Smilovice,

Úžice, Cekanov. Chrastila, Karlovice a Ledeéko s mlýnem Kuehelníkem.

Hroznatá maje 3 syny, vystavl poblíž Ožic hrad nový, jejž Talmberkem

nazval, a rozdliv zboží Ratajské, podlil jím 2 syny, kdežto tetímu vystavl

a dal tvrz Újezdec nad Vltavou.

Heman Hroznatv na Ratajích provinil se proti ádu zemskému, zaež

byl ztrátou veškerého jmní potrestán. Rataje spadly na krále Václava I!,

rento chtl odškoditi biskupství Pražské za zboží, jež mu odal otec jeho

Pemysl Otakar II.. a postoupil zboží Ratajské biskupství Pražskému dn :

II. srpna 1295. Pražské biskupství však Rataje dlouho nepodrželo; dostalyl'

se pozdji pánm z Lipé. Teprve tento mocný a bohatý rod msteko k tomu

nad jiné zpsobilé silné opevnil, a nebylo-li tu ped tím tvrze, oba hradv

as vyzdvihl. Roku 1346 rozdlili se mini z Lipé o všechna svá ddictví. Rataje

obdržel enk z Lipé a po njakém ase pešly v majetek strýc Lipských.

kteí se po bývalém svém hrad Sloupu neb Pirkštejné psali pány z Pirkštejna.

Nejslavnjším z tohoto rodu byl pan Hynee Ptáek z Pirkštejna. muž

velikého rozumu a mysli vysoké, a postavy malé. tlustý, lysý, hovorný a vždy

veselý, který za svého veka provozoval velikou moc, tak že se pravilo, že

na vli jeho jediného závisel pokoj v Cechách. Roku 1434 pomáhal Pražanm
Staromstským dobývati Nového msta Pražského a bojoval proti Táborm
u Lipan. Po uvedení císae Zikmunda v království byl nejvyšším hofmistrem

a poslán r. 1437 k dobývání hradu Siona u Malešova. jehož se zmocnil, jav

zde svého strýce pana Roháe z Dube. Po smrti Zikmundov obmýšlel Ptáek

a pítel jeho Aleš Holický ze Šternberka spojiti korunu eskou s polskou.

Když pak byl zvolen Albrecht, ze Zikmundv, za krále eského, pidala se

k nmu strana Ptákova. Po smrti vdce mírnjších husit Diviše Boka
z Miletínka r. 14.38 postavil se Hynce Ptáek v elo veškeré strany podobojí

a byv nedávno ješt katolíkem, stal se nejhorlivjším husitou. R. 1444 vydav

se na cestu, aby rokoval s pedními pány, kteí se mli sjeti v Dobíši,

zachvácen jest tžkou nemocí pl druhé míle od Rataj; ínusil se vrátiti dom
a tam brzy potom, dne 21. srpna, skonal náhle bh života svého. Pochován

jest v kostele Rataiském. Vdova jeho, Anna z Hradec, provdala se po dvou

letech a rytí .lan abelický ze Soutic. díve purkrabí na Ratajích, stal se
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porunikem dcery Ptákovy Žoía. Za jeho správy dne 28. srpna 14-17,

msteko Rataje neopatrností eled vyhoelo. abelický sídlel z vtší ásti

na Ratajích, kdež r. 1463 slenu Zofii za knížete Viktoriím z Minsterberka,

syna krále Jiího z Podbrad, provdal.

Viktorin proslul jako statený vojevdce ve válkách, jež králi Jiímu bylo

vésti s neposlušnými poddanými a s králem uherským Matyášem, který

papežem popouzen byl proti nmu. R. 1469 byl v msteku Veselí od Uhr
zajat a do Uher odvezen, naež musil postoupiti králi Matyášovi mimo jiné

i panství Ratajské. které mu Matyáš teprve r. 1479 vrátil propustiv jej ze zajeti.

Po té byly Rataje zastaveny za 2000 uherských zlatých rytíi Bernardovi

Aplovi z Fiktumu a dostaly se teprv r. 14S7 knížatm Viktorinovi a Jindichovi

st. z Minsterberka, kteí je téhož roku prodali Bohuslavovi ze Svamberka a

na Zvíkov. Po jeho smrti r. 1490 ujal se panství syn jeho Jindich, který

r. 1493 postoupil Rataje svému bratranci Krištofovi. jenž je smnil s rytíem
Václavem Rabenhauptem ze Suché, jenž tu nedlouho panoval, prodav zboží

to rytíi Ladislavovi Malešickému z Cernožie. Malešití z Cernožic vládli zde

do konce šestnáctého století. V erbu mli hada tyikrát svinutého, nad pilbou

zavenou sedmero per pštrosích, z nichž pt prostedních opt had tyikrát
otáí. Týž znak udlen byl i msteku Ratajm. Václav Malešický pikoupil

k Ratajm pustý hrad Talmberk s vesnicemi a poruil vše synu svému Janovi,

který zemel r. 1580. Po

nm následovali krátce

synové Václav a Jan La-

dislav. Po smrti obou do-

staly se Rataje starší dce-

i po Janovi Malešickém

Magdalen, provdané za

Jana st. ejku z Olbra-

movic a po ní dcei Vero-

nice, provdané za Mikulá-

še Hána z Harasova,

která je prodala r. 1604

paní Veronice ze Štern-

berka na Postoloprtech.

Od ní pešel statek Rata-

je r. 1609 na Ferdinanda

z Dorhna, který r. 1611)

zemel, naež jeho bratr

Jan pipadlý mu statek

prodal r. 1611 Markét z

Donína, roz. Trkovn z

Lípy na Chrasti, která se

podruhé provdala za Ji- MLÝN U LEDEKA NA SAZAVE



196 —

ího z Talmberka. Pikoupivši statek erné Bláto, prodala r. 1628

Rataje, od povstalých poddaných zpustošené, rytíi Janovi de Vitte.

Týž zstavil pi smrti Rataje a Kácov dtem, jichž matka a porunice

Anna prodala oba statky Katein z Lobkovic, od níž je koupil r. 1636 Bedich

z Talmberka na Vlašimi, místodržící a nejvyšší komorník království eskho.
Pán tento zasahoval mocnou rukou v události doby své. Jsa od r. 1616

presidentem soudu appelaního, zasedal jako len v komisi, zízené po bitv

blohorské k souzení viny povstalc, r. \
(o2\ vypraven byl s písným rozsudkem

jejím k císai do Vídn a byl po boku knížete z Liechtensteina. když ortel

MLÝN »KUCHELNiK« U RATAJ NA SÁZAV.

císaem zmírnný každému ze zajatých pán eských byl oznamován. Pi
krvavé exekuci na staromstském rynku sedel na pavlai radnice staromstské,

pihlížeje k truchlivému a ukrutnému divadlu. Zemel r. 1643 a Rataje ujal syn

František Vilem, který je r. 1663 postoupil synu svému Františkovi Max-

miliánovi. Nový majitel pestavl r. 1675 úpln zámek a r. 1091 farní kostel

v Ratajích, jejž jeho bratr Jan Fr. z Talmberka. biskup královéhradecký.

posvtil. Za vlády Františka Maxmiliána zuila morová rána v zemi. která na

Ratajsku mnoho set lidí pohubila: první, jež moru za ob padla, byla jeho

manželka Eva, rozená Kustošovna ze Zubi a Lipky.

Frant. hrabe z Talmberka zemel r. I7ui
i hyl \ kostele Ratajském vedle

své manželky pochován. Po nm ujal panství Jan Fr. z Talmberka, kterj je

však pro dluhy udržeti nemohl a prodal proto Rataje r. 171.' Václavovi



Oktaviánovi hrabti Kinskému z Vchynic a Tetova, kterj' okolo r. 1724 starý

hrad Pirkštejn na farní dm pestavl a panství synu svému Josefovi postoupil.

Tento prodal je r. 1764 vévodkyni Marii Terezii Savojské a Karignanské, rozené

knžn z Lichtenštejna. Táž pikoupila ves Podveky a les Ušálek a ped svou

smrtí r. 1772 poruila panství knížeti Františkovi .los. z Lichtenštejna, jehož

rodu dosud náleží.
i \

'

Rataje ítají 117 dom a 1052 obyvatel. Cásii msteka jsou Kozojedy.

nkdejší to ves. zašlá v ticetileté válce; jest tu myslivna a z pozemk byl

utvoen poplužní dvr; hájovna Mirošovická a Nový dvr. kde je poplužní

dvr s píslušnými budovami.

U nového Dvora jest stanice

dráhy Ceransko-Kolínské. kte-

rá odtud vine se oklikami k ú-

patí msteka do nádraží Ra-

tajského. Prahou Rataje velice

získaly. Jsou nyní oblíbeným

výletním místem. V Ratajích

jest pošta, ústední správa vel-

kostatku, a trojtídní škola o-

becná s expositurou v blízkém

L e d e é k u. V Leiicéku jest

pkn položený mlýn Kuchel-

ník. K politické obci Ratajské

náležejí mimo Ledeko Ježovi-

ce. Outchosty, Malovidy a sa-

mota Vraník.

Od nádraží v Novém dvo-

e vede severn cesta lesem Jo

Oužic, 1'- km. odtud vzdále-

ných. Též se silnice Cernoko-

stelecké vede za Stakovicemi

levá odboka k této obci.

Ú2ICE (Oužice) jest farní

ves. jejíž chrám pipomíná se

r. 1350 mezi farními v dkanátu kouimském. Podací právo náleželo vrchnosti

Ratajské. Kostel ml svého faráe do husitských válek. Až do roku 1782 byl pak

kostel filiálním a po utvoení náboženské matice osazen byl opt faráem.

Kráíme-li z Ožic podle potoka divokoromantickým lesním úžlabím as

1 km. k západu, spatíme šedé zíceniny hradu, zvaného T a 1 m b e r k. Strmé
návrší, na nmž byl vybudován, jest proti celému svému okolí pece jen

pomrn nízké, tak že hrad spoívá v klínu lesnatých kopc a strání. Se všech

stran se tedy ke hradu sestupuje, jen na západ smuje k nmu pkné, lesnaté

údolí. Talmberk založen byl na skalnatém, misty velmi píkrém ostrohu.

HR \!> TALMBERK.
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vybíhajícím od severu k jihu. Pistup k nmu ztžoval na východní stran

prostírající se rybník, jenž se šíil v hluboké údolí, jimž procházel náhon,

pivádjící vodu z rybníka na pilu. Do hradu mohlo se pohodln vjíždti jen

od severní strany, a tu ku stížení pístupu oddleno bylo pedhradí širokým a

dosud hlubokým píkopem od sousedního území. Nyní jest pedhradí pastvištm,

v nmž toliko nepatrné zbytky hradeb prozrazují bývalé jeho urení. Na

místech, kde bývaly hradby, spatují se dosti vysoké hebenaté vyvýšeniny.

Aby hrad nepátelským útokm mohl déle vzdorovati, byla zadní jeho ást

oddlena od pedhradí dvma píkopy, mezi nimiž táhl se skalnatý heben.

Nyní jest vše k nepoznání pemnno, ponvadž si tu lidé postavili chaloupky

až do samých hradních zdí a píkopy pemnili v zahrádky. Hlavní brána

dosud se uchovala. Hrad sám, na malý prostor poukázaný, byl tsný, však

dosti pevný. Hlavní jeho ástí jest veliká okrouhlá vž, jejíž zdi jsou vespod

velmi hrubé. Stojí na levo od brány pi vchodu do hradu. Od vže na jižní

stranu lze stopovati hradbu, na jejímž konci bylo vysoké stavení, jehož místo

zaujímá chalupa, k jejíž vystavení použito bylo zachovaného tu zdiva. Vypráví

se, že pod hradem jsou veliké sklepy, v nichž jest prýr uloženo mnoho vína.

Zbytky hradeb spatují se také na vysokých a strmých stráních okolo

hradu mezi novými terasami a chatremi, jichž zbudování urychlilo zkázu

hradu. Místa pro terasy a chatre, chudá polika a zakrnlé stromy byla

urvána též území hradnímu.

Hrad založil nejspíše Arnošt, syn Hroznatv, ke konci 13. století, nazvav jej

Tallenberkem, kavím hradem (stedovké slovo die Talie = Dohle = kavka)

Dle tohoto nového sídla ipoali se jeho držitelé také psáti. Arnošt koupiv brzy

po tom Cernice. zván byl též Arnoštem z Ccrnic. V museu pražském jest

jeho peetidlo, nalezené pod tvrzí ernickou. s nápisem: »S. Arnusti de

Tallenberc.« Patil mu také Kácov a jeho potomci byli Cernití z Kácova.

Talmberkové mli ve znaku dv bílá, na zpsob vnce proti sob po-

stavená lekna o pti koenech v erveném poli a nad pílbou dv orlích kídel.

Podobného znaku užívali Martinicové. Rod Talmberský se záhy tak roz-

vtvil, že rozvoj jeho lze tžko sestaviti. V držení Talmberka nalézáme jei

skorém až do konce patnáctého století. R. 1473 byl tu již pánem Fridrich

Ojí z Oedlic. Na poátku Id. století patil hrad Michalovi Slavatovi

z Chlumu, byl však již spustlý a držen byl ke Chlumu.

Slavatové vládli Talmberkem až do roku 1552, kdy Diviš Slavata z Chlumu

prodal »zámek »pustý Talmberka, ves Talmberk, Cekanov, Chrastnou, ve vsi

Karlovicích, v Ledecku, v Oužicích co tu má. s ddinami. Inkami, lesy, potoky,

ekami, rybníky, kurmi. vejci, robotami, s podacím v Oužici, s mlýnem

Chuchelníkem. s pustinami« Václavu Malešickému z Cernožic na Ratajích.

( id uch dob patí zízenina k velkostatku Ratajskému.

Vesnice Talmberk patí k politické obci Cekanovu, I Km odtud vzdálené.

Severn od Oužic, v právo od silnice Cernokostelecké, leží politická

obec Smrk, k niž jsou pidleny blízké obce Františkov, založený v 18. století
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knížetem Františkem z Liechtensteinu, a Chrastila. K Chrastné patí ddina

a dvr Karlovice.

Jdouce z Karlovic po silnici, uhneme se za vsi v levo na silnici Sá-

zavskou, po jejíž levé stran uzíme Padvanice, za tvrt hodiny dorazíme pak

k Nechyb. Severn od Radvanic jest obec Benátky s poplužním dvorem.

Oklikami, jimiž se silnice dále vine, picházíme do krajiny Sázavské, vynikající

nejen pvabem a pírodními krásami, ale památné svým duševním životem,

jehož stedem byl proslaveny klášter Sázavský, jehož význam pro eské
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jehož se ke všelikým hospodáským potebám užívá. Ped sebou spatíme

bývaly panský palác, nynjší farní stavení, jednopatrovou to budovu, ku kteréž

je východn pistavn jiný dm.
Farní dm je stará stavba, k nynjšímu svému úelu na poátku L8.

století upravená; nasvdují tomu velice siln zdi zdola až po stechu a strop;..

s ozdobami z minulého století. Také podzemní, ve skále vytesané zdi jsou

z prvních dob hradu a dokazují, že v tch místech stával prvotní p ilác.

Hk' Vli PIRKŠTEJN I RATAJ.

Nejvíce tu vyniká okrouhlá vž pi brán, mající v obvodu 30 metni.

Zdi její jsou ii spodu skoro -4 metry siln a v každém pate ze vnitku ustupují.

Jako ii všech takových vží byl i u teto vže vchod z jižní strany, vysoko

nad zemi. tak že k ní zvení nebylo pístupu a byla spojena s hradem bu
devnou pavlákou neb schody. Tento prvotní vchod pozdji zazdili a

petvoili v okno a udlali na severní stran kryté schody, prolámavše k nim

vchod, tak že není poteba choditi do vže farním dvorem.

Vž jest nyní zvonicí: spodek její jest bývalé vzení, pes 5 metru

hluboké, založené na živ skále, a nahoe pokryté prkny. Nad tímto místem

jest jedno patro, po nmž zed ustupuje, pak následuje druhé nízké patro, jímž

koní zdivo. Nad tímto jest svršek ze deva sroubený, k nmuž se pichází

po toitých -chodech; visí tu kostelní zvony.

Nad tímto roubením jest oste zakonená stecha. Až ke steše jest vž
21 metr vysoká. Krom bývalého paláce a vže jest na Pirkštejn prostranné

místo, kterého se nyní užívá za zahradu. Ohrazeno jest posud starou hradbou,

v níž se také nacházejí stílny. Z východní strán pod hradem vycházela

podzemní chodba, kudy se k Živému potoku pro vodu chodilo, nebo v celém

msteku, postaveném na tvrdé skále, nebylo studn.
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Naproti Pirkštejnu na Konci námstí a výbžku skalnatého vrchu, jímž

vine se hadovit silnice a strmjší, pro pší urená cesta vzhru do msteka,

stojí sliný farní chrání sv. Martina z konce XVII. století. Ve hbitovní zdi

blíže vchodu zazdny jsou dv staré a znaky ozdobené kamenné desky. Škoda.

že jest hbitov koleni kostela se rozprostírající, uzaven. Jest to výhodné

místo, kteréž by pi nenákladné úprav mohlo poskytnouti nádhernou vyhlídku

do poíí Sázavy a k Živému potoku.

Rataie, tolik co osada »rataj« — orá, bývaly do 13. století trhovou

vsí. Roku 1263 a 1289 pipomíná se Pibyslav a Rataj. Ke konci 13. století

ml Rataje Hroznatá, purkrab Pražský, který se nazýval z Ožic, po

blízké vesnici. K Ratajm náležely již tehdy ddiny: Mirošovice, Smilovice,

Džice, Cekanov, Chrastná, Karlovice a Ledeko s mlýnem Kuchelníkem.

Hroznatá maje 3 syny. vystavl poblíž Úžic hrad nový, jejž Talmberkem

nazval, a rozdliv zboží Ratajské, podlil jím 2 syny, kdežto tetímu vystavl

a dal tvrz Ojezdec nad Vltavou.

Heman Hroznatv na Ratajích provinil se proti ádu zemskému, zaež

byl ztrátou veškerého jmní potrestán. Rataje spadly na krále Václava 1!.

rento chtl odškoditi biskupství Pražské za zboží, jež mu odal otec jeho

Pemysl Otakar II., a postoupil zboží Ratajské biskupství Pražskému dn

II. srpna 1295. Pražské biskupství však Rataje dlouho nepodrželo; dostaly!'

se pozdji pánm z Lipé. Teprve tento mocný a bohatý rod msteko k tomu

nad jiné zpsobilé silné opevnil, a nebylo-li tu ped tím tvrze, oba hra
as vyzdvihl. Roku 1346 rozdlili se páni z Lipé o všechna svá ddictví. Rataje

obdržel enk z Lipé a po njakém ase pešly v majetek strýc Lipských,

kteí se po bývalém svém hrad Sloupu neb Pirkštejné psali pány z Pirkštejna.

Nejslavnjším z tohoto rodu byl pan Hynce Ptáek z Pirkštejna. muž

velikého rozumu a mysli vysoké, a postavy malé. tlustý, lysý, hovorný a vždy

veselý, který za svého vku provozoval velikou moc. tak že se pravilo, že

na vli jeho jediného závisel pokoj v echách. Roku 1434 pomáhal Pražanm
Staromstským dobývati Nového msta Pražského a bojoval proti Táborm
ti Lipan. Po uvedení císae Zikmunda v království byl nejvyšším hofmistrem

a poslán r. 1437 k dobývání hradu Siona u Malešova, jehož se zmocnil, jav

zde svého strýce pana Roháe z Dub. Po smrti Zikmundov obmýšlel Ptáek

a pítel jeho Aleš Holický ze Šternberka spojiti korunu eskou s polskou.

Když pak byl zvolen Albrecht, zet Zikmundv, za krále eského, pidala se

k nmu strana Ptákova. Po smrti vdce mírnjších husit Diviše Boka
z Miletínka r. 1438 postavil se Hynce Ptáek v elo veškeré strany podobojí

a byv nedávno ješt katolíkem, stal se nejhorlivjším husitou. R. 1444 vydav

se na cestu, aby rokoval s pedními pány, kteí se mli sjeti v Dobíši,

zachvácen jest tžkou nemoci pl druhé mile od Rataj; musil se vrátiti dom
a tam brzy potom, dne 21. srpna, skonal náhle bh života svého. Pochován

jest v kostele Rataiském. Vdova jeho. Anna z Hradce, provdala se po dvou

letech a rytí .lan ahclický ze Soutie. díve purkrabí na Ratajích, stal se
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poruníkcm dcery Ptákovy Žoíft. Za jeho správy dne 28. srpna 14-47

msteko Rataje neopatrností eled vyhoelo. abelický sídlel z vtší ásti

na Ratajích, kdež r. 1463 slenu Zoiii za knížete Viktoriím z Miusterberka,

syna krále Jiího z Podbrad, provdal.

Viktorin proslul jako statený vojevdce ve válkách, jež králi Jiímu bylo

vésti s neposlušnými poddanými a s králem uherským Matyášem, který

papežem popouzen byl proti nmu. R. 1469 byl v msteku Veselí od Uhr
zajat a do Uher odvezen, naež musil postoupiti králi Matyášovi mimo jiné

i panství Ratajské, které mu Matyáš teprve r. 1479 vrátil propustiv jej ze zajetí.

Po té byly Rataje zastaveny za 2000 uherských zlatých rytíi Bernardovi

Aplovi z Fiktumu a dostaly se teprv r. 1487 knížatm Viktorinovi a Jindichovi

st. z Minsterberka, kteí je téhož roku prodali Bohuslavovi ze Švamberka a

na Zvíkov. Po jeho smrti r. 1490 ujal se panství syn jeho Jindich, kteí

r. 1493 postoupil Rataje svému bratranci Knštofovi, jenž je smnil s rytíem

Václavem Rabenhauptem ze Suché, jenž tu nedlouho panoval, prodav zboží

to rytíi Ladislavovi Malešickému z ernožic. Malešití z Cernožic vládli zde

do konce šestnáctého století. V erbu mli hada tyikrát svinutého, nad pilbou

zavenou sedmero per pštrosích, z nichž pt prostedních opt had tyikrát

otáí. Týž znak udlen byl i msteku Ratajm. Václav Malešický pikoupil

k Ratajm pustý hrad Talmberk s vesnicemi a poruil vše synu svému Janovi,

který zemel r. 1580. Po

nm následovali krátce

synové Václav a Jan La-

dislav. Po smrti obou do-

staly se Rataje starší dce-

i pii Janovi Malešickém

Magdalen, provdané za

Jana st. ejku z Olbra-

movic a po ní dcei Vero-

nice, provdané za Mikulá-

še Hána z Harasova,

která je prodala r. 1604

paní Veronice ze Štern-

berka na Postoloprtech.

Od ní pešel statek Rata-

je r. 16(19 na Ferdinanda

z Donína, který r. 1610

zemel, naež jeho bratr

Jan pipadlý mu statek

prodal r. 1611 Markét z

Donína, roz. Trkovn /

Lípy na Chrasti, která se

podruhé provdala za Ji- MLf N v LEDECKA NA SÁZAV



íiho z Talmberka. Pikoupivši statek erné Bláto, prodala r. 1628

Rataje, od povstalých poddaných zpustošené, rytíi Janovi de Vitte.

Týž zstavil pi smrti Rataje a Kácov dtem, jichž matka a porunicc

Anna prodala oba statky Katein z Lobkovic, od níž je koupil r. In3r> Bedich

z Talmberka na Vlašimi, místodržící a nejvyšší komorník království eského.

Pán tento zasahoval mocnou rukou v události doby své. Jsa od r. 1616

presidentem soudu appelaního, zasedal jako len v komisi, zízené po bitv

blohorské k souzení viny povstalc, r. 1621 vypraven byl s písným rozsudkem

jejím k císai do Vídn a byl po boku knížete z Liechtensteina. když ortel
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Oktaviánovi hrabti Kinskému z Vchynic a Tetova, který okolo r. i/24 starý

hrad Pirkštejn na farní dm pestavl a panství synu svému Josefovi postoupil.

Tento prodal je r. 1764 vévodkyni Marii Terezii Savojské a Karignanské, rozené

knžn z Lichtenštejna. Táž pikoupila ves Podveky a les Ušálek a ped svou

smrti r. 1772 poruila panství knížeti Františkovi Jos. z Lichtenštejna, jeho/

rodu dosud náleží.
; \

'

Rataje ítají 117 dom a 1052 obyvatel. ásti msteka jsou Kozojedy,

nkdejší to ves. zašlá v ticetileté válce; jest tu myslivna a z pozemk byl

utvoen poplužní dvr; hájovna Mirošovická a Nový dvr, kde je poplužuí

dvr s píslušnými budovami.

U nového Dvora jest stanice

dráhy eréansko-Kolínské. kte-

rá odtud vine se oklikami k Tí-

pati msteka do nádraží Ra-

tajského. Dráhou Rataje velice

získaly. Jsou nyní oblíbeným

výletním místem. V Ratajích

jest pošta, ústední správa vel-

kostatku, a trojt ídni škola o-

becná s expositurou v blízkém

L e d e k n. V Leucku jest

pkn položený mlýn Kuchel-

ník. K politické obci Ratajské

náležejí mimo Ledeko Ježovi-

ce, Outchosty. Malovidy a s i-

mota Vranik.

Od nádraží v Novém dvo-

e vede severn cesta lesem Jo

Oužic, 1H km. odtud vzdále-

ných. Též se silnice ernoko-
stelecké vede za Stakovicemi

levá odboka k této obci.

UZICE (Oužice) jest farní

ves, jejíž chrám pipomíná se

r. 1350 mezi farními v dkanátu kouimském. Podací právo náleželo vrchnosti

Ratajské. Kostel ml svého faráe do husitských válek. Až do roku 1782 byl pak

kostel filiálním a po utvoení náboženské matice osazen byl opt faráem.

Kráíme-li z Úžíc podle potoka divokoromantickým lesním úžlabím as

1 km. k západu, spatíme šedé zíceniny hradu, zvaného T a I m b e r k. Strmé

návrší, na nmž byl vybudován, jest proti celému svému okolí pece jen

pomrn nízké, tak že hrad spoívá v klínu lesnatých kopc a strání. Se všech

stran se tedy ke hradu sestupuje, jen na západ smuje k nmu pkné, lesnaté

údolí. Talmberk založen byl na skalnatém, místy velmi píkrém ostrohu.

HRA!") TALM B E R K.
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vybíhajícím od severu k jilm. Pístup k nmu ztžoval na vychodili stran

prostírající se rybník, jenž se šíil v hluboké údolí, jímž procházel náhon,

pivádjící vodu z rybníka na pilu. Do hradu mohlo se pohodln vjíždti jen

od severní strany, a tu ku stížení pístupu oddleno bylo pedhradí širokým a

dosud hlubokým píkopem od sousedního území. Nyní jest pedhradí pastvištm,

v nmž toliko nepatrn zbytky hradeb prozrazují bývalé jeho urení. Na

místech, kde bývaly hradby, spatují se dosti vysoké hebenaté vyvýšeniny.

Aby hrad nepátelským útokm mohl déle vzdorovati, byla zadní jeho ást

oddlena od pedhradí dvma píkopy, mezi nimiž táhl se skalnatý heben.

Nyní jest vše k nepoznání pemnno, ponvadž si tu lidé postavili chaloupky

až do samých hradních zdí a píkopy pemnili v zahrádky. Hlavní brána

dosud se uchovala. Hrad sám. na malý prostor poukázaný, byl tsný, však

dosti pevný. Hlavní jeho ástí jest veliká okrouhlá vž, jejíž zdi jsou vespod

velmi hrubé. Stoji na levo od brány pi vchodu do hradu. Od vže na jižní

stranu lze stopovati hradbu, na jejímž konci bylo vysoké stavení, jehož místo

zaujímá chalupa, k jejíž vystavení použito bylo zachovaného tu zdiva. Vypráví

se, že pod hradem jsou veliké sklepy, v nichž jest prý uloženo mnoho vína.

Zbytky hradeb spatuji se také na vysokých a strmých stráních okolo

hradu mezi novými terasami a chatremi, jichž zbudování urychlilo zkázu

hradu. Místa pro terasy a chatre, chudá polika a zakrnlé stromy byla

urvána též území hradnímu.

Hrad založil nejspíše Arnošt, syn Hroznatv. ke konci 13. století, nazvav jej

Tallenberkem, kavím hradem (stedovké slovo die Talie = Dohle = kavka)

Dle tohoto nového sídla poali se jeho držitelé také psáti. Arnošt koupiv brzy

po tom Cernice. zván byl též Arnoštem z Cernic. V museu pražském jest

jeho peetidlo, nalezené pod tvrzí Ceniickou. s nápisem: »S. Arnusti de

Tallenberc.« Patil mu také Kácov a jeho potomci byli Cernití z Kácova.

Talmberkové mli ve znaku dv bílá, na zpsob vnce proti sob po-

stavená lekna o pti koenech v erveném poli a nad pílbou dv orlích kídel.

Podobného znaku užívali Martinieové. Rod Talmberský se záhy tak roz-

vtvil, že rozvoj jeho lze tžko sestaviti. V držení Talmberka nalézáme jej

skorém až do konce patnáctého století. R. 1-173 lni tu již pánem Fridrich

Oii z Oedlic. Na poátku 16. století patil hrad Michalovi Slavatovi

z Chlumu, byl však již spustlý a držen byl ke Chlumu.

Slavatové vládli Talmberkem až do roku 155.', kdy Diviš Slavata z Chlumu
prodal »zámek »pustý Talmberk«, ves Talmberk, ekanov, Chrastnou, ve vsi

Karlovicích, v Ledecku, v ( tužících co tu má. s ddinami, Inkami, lesy, potoky,

ekami, rybníky, kurmi, vejci, robotami, s podacím v Oužici, s mlýnem
Chuchelníkem, s pustinami- Václavu Malešickému z Cernožic na Ratajích.

Od tch dob patí zízenina k velkostatku Ratajskému.

Vesnice Talmberk patí k politické obci ekanovu, i km odtud vzdálené.

Severn cul Oužic, v právo od silnice crnokostclccké. leží politická

obe< Smrk, k níž jsou pidleny blízké obce Františkov, založeni \ 18 stole, i
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knížetem Františkem z Liechtensteinu, a Chrastná. K Chrastíte patí ddina

a dvr Karlovice.

Jdouce z Karlovic po silnici, uhneme se za vsí v levo na silnici Sá-

zavskou, po jejíž levé stran uzíme Radvanicc, za tvrt hodiny dorazíme pak

k Nechyb. Severn od Radvanic jest obec Benátky s poplužním dvorem.

Oklikami, jimiž se silnice dále vine, picházíme do krajiny Sázavské, vynikající

nejen pvabem a pírodními krásami, ale památné svým duševním životem,

jehož stedem byl proslavený klášter Sázavský, jehož význam pro eské

Z PODHRADÍ TALMBERKA.

církevní umní a jeho zásluhy o zachování a povznesení eského jazyka a

liturgie slovanské nenalezly dosud zaslouženého ocenní, a psobení slo-

varkých mnichu sázavských bylo epochální a nelze s ním hned tak nco
podobného v sousedních zemích srovnati.

Zde žil a /psobil poustevník Prokop, pravý to národní svtec, ztlesnná

láska k rodné zemi a mateskému jazyku, jehož práva dle legendy i po smrti

dovedl obhájiti. Klášteru náležel znamenitý Újezd po obou stranách eky
Sázavy. V kláštee dbali pravidla: »Modli se a pracuj !« První opat Prokop

ídil a moude spravoval klášter po celý život. Ale na sklonku života naplnn
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byl obavami, nebof slovanská liturgie mla v zemi mocných nepátel a

pedvídal, že budou bratí snášeti mnohá píkoí. Zemel dne 6. dubna 1053

a pochován byl v kostele Panny Marie, který sám zbudoval. Opatem stal se

Vít, za nhož se obavy Prokopovy splnily. Nepátelé liturgie slovanské

obviovali mnichy z kacíství a radili k jich výpuzení. Kníže Spytihnv
odevzdal klášter mnichm latinským. Vít odebral se s bratry na Slovensko,

noví obyvatelé kláštera byli však lidem nenávidni. Proto odešli a klášter

zstal 6 let opuštn. Teprve po

smrti Spytihnvov, když na-

stoupí Vratislav, vrátili se vy-

puzení mniši ze Slovenska r.

1064. Opat Vít zemel r. 1078 a

nástupcem stal se Jimrain. Po

nm byl opatem Božetch-umé-

lec, který jako patriarcha zaha-

juje dlouhou adu muž, prosla-

vivších se na poli umní. Sta-

vitelská innost Božetchova

soustedila se na chrám i klá-

šter. Božetch zboil jednolodní

kostel Prokopv a zabral do

nového chrámu pouze jeskyni,

ve které sv. Prokop bydlel.

Kostel jím vystavný byl posvcen r. 1095, Božetch vynikal též jako socha

a výtvory jeho dláta a již z nepoddajného kamene neb deva, mly znanou

umleckou cenu. Znám jest úkol, který mu biskup Kosmas uložil za pokání,

že neoprávnn vložil korunu na hlavu královu. Musil donésti do íma kíž

s pnícím na nm tlem Krista v životní velikosti po píkladu spasitelov.

Dosud zbyla z jeho basiliky ást stavby. Ze zachovaných zbytk pvodní

budovy, ovšem valn pozmnných, lze alespo uriti soustavu a velikost

toho památníku. Ve XIII. století ohlásil se u nás nový stavitelský sloh >

románské stavitelství ustoupilo gotice. Stavitel z této doby odboural celé

západní trojlodí Božetchova kostela, ale zachoval východní ást k vli

nádherné krypt, pipojiv k románskému choru a obma poboním lodím

východní ásti Božetchova chrámu gotickou stavbu tím zpsobem, že její

stny a pilíe nalézají se v ose románského kostela.

Rozestaviv gotické pilíe s obou stran, sestrojil trojlodí ze tí stejn

vysokých lodí a do prelí postavil dv vže, které Božetchv kostel také

ml. Tento chrám, skládající se ze dvou rznorodých ástí, byl ve válkách

husitských vypálen. Z gotické stavby zbyla nyní jen ást na jižní stran

a jedna z prelních vží. Slovanská bohoslužba stala se pozdji opt zárhrnkou,

aby mohlo býti zahájeno nepátelství proti opatu Božetchovi, na nhož bylo

bez píiny žalováno. Tu kníže Betislav II. vypudil ke konci 11. století

NYNÉJŠ1 POHLED NA SÁZAVSKÝ KLÁŠTER.
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nevinného opata i S mnichy, kteí proti nmu kuli pikle, což se i na nich

vymstilo. Tak skonilo martyrium nejproslulejšího eského umlce staré

Joby. — '

Roku 1(197 uvedeni do kláštera latinští mniši z Bevnova a Dthard stal

se 5. opatem. Dal psáti nové knihy bohoslužebné a tak udržovala se umlecká
innost v kláštee, obrnezená však již jen vtšinou na psaní a výzdobu knéh.

Šestý opat Silvestr vystavl kapli Panny Marie, ozdobil klášter malbami na

omítce, zdi opatil klenbami a kostel dlažbou z kamen, z Petína pivezených.

Zemel r. 1101. Jeho hrob nalezen ped lety, když se rovnala prostora ped

nynjším kostelem. Nástupcem jeho stal se Božata a po roce Regnard (1162),

rodem z Met. jenž kráel dstojn a šastn v šlépjích Božetchových co

znatel umní výtvarného, malí, soclui a pstitel veškerého církevního

umní.

Jím zakonuje se románské období djin klášterních. Za jeho nástupce

Blažeje byl r. 1204 Prokop prohlášen za svatého. Po Blažejovi bylo ješt

9 opat. V dubnu i. 1421 byl klášter vypálen a ze slavného chrámu a stánku

umní zstaly jen zíceniny

po mnohé vky. Jednu ást

klášterního zboží se Sáza-

vou zastavil císa Zikmund

pánm Zajímam z Kunštá-

tu, kteí tu na Sázav celé

století bydleli. Byli horlivý-

mi vyznavai víry husitské

a píbuznými Jiího z Pod-
brad. Po nich mli Sázavu

Slavatové z Chlumu. Za ú-

ast na odporu pán a mst
eských proti Ferdinandovi

I. byla jim Sázava odata a

propjena r. 1560 Ferdinan-

dovi Švihovskému z Riesen-

berka, však r. 1596 opt krá-

lovské komoe odevzdána

Druhá ást byla dána císa-

em Zikmundem Vilémovi

Kostkovi 7. Postupic, po/d-

ji Jaroslavovi ze šellenbe:-

k.i. kterj ii prodal hrabti

Janu / Yaklštcina.

Klášter ml v dobách

tch stále estné opaty, kte-

í jako místní farái z dcho-
NADVORI klášterního CHRÁMU

NA SAZAVÉ.



203 -

d farních se živili. R. 1550 poslal opat broumovský nkolik eholník

do Sázavy. Od vypálení kláštera do r. 1665 bylo estných opat 19. R.j 1584

bylo tlo sv. Prokopa peneseno do kostela Všech Svatých v Praze, kde až

dosud v neúhledném a nedstojném hrob odpoívá.

V druhé polovici 17. století byl poslán do Sázavy z Broumova klášterník

Panici Ildefons Nigrin, který koupil od hrabte Valdštejna ást panství a st il

se 39. opatem sázavským. Budovy klášterní obnovil a utvoil konvent ze 14

klášterník; zemel r. 1679. Po nm zvolen opatem Celestin Jindich, jen/ se

zabil pádem se schod vže,

kde se zálibou pstoval karafi-

áty. Po nm nastoupil Bene-

dikt, který dal jeskyni sv. Pro-

kopa sklenouti. Zemel r. 1697.

Následující opat, Václav Košín z

Freudenfelsu, vzdal se r. 17 1_'

opatství, jež zastával pak Vá-

clav do r. 1734, naež nastala

administrace kláštera do roku

1744. kdy se stal opatem Aua-

stasius Slanovský. Za nho
vyhoel r. 1746 klášter i kostel.

Pomocí dobrodinc dal opat

budovy klášterní vystavti v

podob, jak je dnes spatujeme.

Po nm byl posledním opa-

tem Leander Kramá. Roku

1785 byl klášter císaským na-

ízením zrušen. Statky pipadly

nábož. fondu. R. 1809 koupil Sá-

zavu Vilém Tiegl z Lindenkro-

nu, r. 1869 baron z Neuberga,

od nhož panství toto koupil ny-

njší majitel Bedich Schwarz.

Zámek povstal z nkdejších klášterních budov. Z památného nádherného

chrámu zbyly mohutné oblouky a sloupy pravé poboní lod. z nich/ lze

vytušiti, jakým velebným dojmem musila psobiti tato v latine gotice

zbudovaná svatyn. Hoejší ást zastavna byla r. 1687 kostelem Panny Marie

a sv. Prokopa, který byl po požáru r. !74(> obnoven. Nynjší koste] jest

vlastn knžišt pvodního chrámu. Uvnit ukazuje se obraz sv. Prokopa a

pi nm íše, z níž prý sv. Prokop knížeti Oldichovi vody k pití podal.

Toité schody vedou do podzemní jeskyn, kde dle povsti poustevník

Prokop bydlel; za klášterem ukazuje se táhlá rokle, zvaná ertovou brázdou,

o níž lid bájí. že ji sv. Prokop pomocí erta vyoral. Osada s klášterem slula

KLÁŠTERNÍHO CHRÁMU
V C. BUDÁCH.



od starodávna ERN BUDY.
Má nyní 67 dom a 540 obyv.

Odtud pijdeme k novému že-

leznému mostu, po nmž pe-

jdeme eku, na jejímž protjším

behu prostírá se msteko
SÁZAVA s 80 domy a 727

obyv., z nichž mnozí jsou za-

mstnáni ve svtoznám sklár-

n firmy Kavalierovy, k jejímu/

shlédnutí zapotebí jest dovole-

ni, jež se v kancelái závodu

rádo poskytne. Naproti sklárn

pes eku v háji jest hrobka ro-

diny Kavalierovy, obklopená

vkusným parkem, v nmž se

shledáme s pkn provedenou

sochou skláe, známou nám již

z jubil, výstavy. Sázavský pa-

mátný kostelík sv. Martina, kte-

rý býval až do r. 1785 farním,

kdy fara pesthována do .
Bud, vyhoel r. 1848 a byl r. 1857

obnoven. Blízko nho jest památná studánka Svato-Prokopská, ze které dal

svtec knížeti Oldichovi napíti, promniv vodu ve víno. Nad studánkou

svažuje se lesnatou strání k Sázav cesta, kterou se pichází od Chocerad.

CERNfi BUDY NA SÁZAVÉ.

MSTEKO SÁZAVA.
(V POZADÍ . BUDY.)
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S nejvyššího jejího bodu jest krásný pohled na Sázavu a erné Budy. V let

zdržuje se zde všude množství Pražan, pro jejichž pohodli vystaveny tu etné

hostince a jiné závody.

Jižn od Sázavy ve vzdálenosti 3 km. jest ves Blokozly, od ní pak

% km. jihovýchodn jest u eenic pyramida, 480 m. nad moem, trigonome-

trický to bod; stranou leží pi divišovské silnici hospoda Trucovna, severn

Uojetice; opodál v lese jest

myslivna »u Kak« a pohodni-

ce »nad rybníkem«. Hodinu od

Bud a na právo od Sázavy leží

ves Samopše, k níž jsou pid-

leny Mrchojedy, stranou pak

samota Budín, selský statek,

chalupa a mlýn a dále Pívla-

ky s ástí obce Borové; po-

blíže jest stanice dráhy er-
an-Kolínské, jež sluje »Le-

deko«. Ze stanice této do-

razíme za tvrt hodiny opt

do Rataj.

Jdouce z Rataj smrem jihovýchodním, pijdeme cestou, vedoucí lesem pes

Ježovice do místní a katastrální obce Pod vek, kde je krom tytídní školy

filiální kostel fary Ratajské. Nkdejší tvrz byla kolébkou rodu vlády k

»z Podvek«. Již r. 1295 uvádjí se Mladota, Václav, Martin a Heman z Podvek

a r. 131.8 se pipomíná Jarek z Podvek. Tito vladykové založili zde chrám.

který byl r. 1783 zboen a na jeho míst nynjší postaven. Kostelní vž, 486 m.

nad moem, jest trigonometrickým bodem.

STUDÁNKA SV. PROKOPA.

SETKÁNI SE SV. PROKOPA S KNÍŽETEM
OLDICHEM

(DLE KKESBY J. FUHRICHA).



IiRh:CKUV MLÝN NA SÁZAV É.



SÁZAVA S »DULÚ«.
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Pes Podveky jde dležitý poledník; jest to poledník 15° východn od

Greenwiche (stedoevropský), jenž protíná východní Cechy, béží od Zhoelice

pes eský Dnb na Lhotice u Mnichova Hradišt, na Podveky, Jindichv
Hradec a Cmunt v Dolních Rakousích. Dle nho ídí se stedoevropský as,
jenž pedbíhá místní as pražský o 2 minuty, 19 vtein.

Ve 14. století oddal se studiím na uení Pražském Hroch z Podvek, byl

r. 1396 do koleje Betlémské pijat a r. 1408 podepsal stížnost do spálení knih

Viklefových. Rozvtvením rodu

vladyk z Podvek povstaly tu

dv tvrze. R. 1546 prodány ryt.

Janovi Cejkovi z Olbramovic,

který je pipojil k panství Ká-

covskému, r. 1628 odprodány

ke Šternberk a r. 1765 s le-

sem Ušálkem k panství Rataj-

skému. K Podvekám pidleno

jest 8 stavení obce Zalíbené,
jedna z nejkrásnjších a nej-

vdnjších to partií posázav-

ských. Pyramida, V* km. západ-

n od kostela v Podvekách,

482 m. nad moem, jest trigo-

nometrickým bodem. As 1 km.

východn leží obec Zbizuby.

odkud pocházeli vladykové ze

Zbizub, kteí tu mli tvrz.

K místní obci Zbizubm
jsou pidleny osady Hroznice,

Koblasko, Nechyba a Vlková,

kde v 15. stol. bylo sídlo Vlkov-

ských z Dalkovic. K Nechyb
náleží dvr V e s t e c, pi nmž stávalo sídlo vladyk Veskv z Vestce. tvrt
hodiny od Zbizub leží k jihu místní obec Vranice. Na návrší V* km. východn

od Vranic jest pyramida*, trigonometrický bod, 446 ni. nad moem.
Jdouce z Vranic k východu, pijdeme za tvrt hodiny lesní cestou do

Zderadin, dlících se na Malé, Velké a Hrochovy Zderadiny. Jest tu c. k.

nadlesní úad a dvojtídní škola.

Západn od Vranic leží Otryby (Votruby), kamž též z Podvek vede

okresní silnice. Otryby se Sobšínem, Ví hodiny cesty odtud vzdáleným a na

pravém behu Sázavy položeným, tvoí místní obec Sobšín. Spojené tyto

obce náležely ke hradu Šternberk, který se vypíná na levém behu Sázavy

2 km. severnji. Ob osady mají filiální kostely. Kostelík v Otrybeeh byl

pvodn románský a sázavský opat Reginard pestavl jej v XIII. stolcti

VRASITÝ BALVAN NA PR. BEHU SÁZAVY.
(MEZI ML. BÍLINOU A BUDÍNEM )
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v pechodním slohu. Na nemalou škodu historie eského umni byl památný

tento chrám, jejž mnohé pohromy stihly, pestaven k nepoznání. Sobéšínský

kostelík, pocházející as ze XII. století jest zajímavá stavba, pro zdejší krajinu

a pro umleckou psobnost sázavského kláštera typická. Shoduje se v pro-

vedení i rozmrech s nkterými posázavskými kostelíky, jako v nedalekém

Mnchnov neb Mnchejnov za Šternberkem a p. Kostely v Otrybech a

v Sobšín byly r. 1315 farními; po bitv blohorské dány jako filiální pod

správu dkan v Divišov a od r. 1787 jsou filiálními fary Zdebuzevesské.

Nedaleko kostela jsou v Otrybech zbytky tvrze vladyk z Otryb, z nichž

ve 14. století se uvádí Ctibor.

KÁC ov.

Sobšin prostírá se pi úzkém behu eky Sázavy v malé kotlin.

Ve XII. století byli zde usedlí vladykové ze Sobšína, jichž nejstarší známý

pedek byl Jindich. R. 1420 rytí Aleš Krk ze Sobšína padl v bitv u Vyše-

hradu a r. 1448 byl Sokol ze Sobšína ve vojšt krále Jiího. V 16. století byl

Sobšin pi Kácov a v 17. století pikoupen k Šternberk. U Sobšína jsou

malebn položené mlýny Sobéšínský a Mazourv. Nedaleko odtud dosti vysoko

nade vsí jest ipoplužní Nový dvr. Skoro naproti osad, málo na sever smrem
k Šternberk vlévá se do Sázavy íka Blaníce, která sem spje arokrásným

údolím, jež jest však již v území okresu Vlašimského.

Krásnou romantickou krajinou podél Sázavy vede dráha ze Sobšína na

KÁCOV, který leží v kotlin, obtékán jsa se tí stran ekou Sázavou. Na

píkrém skalnatém levém behu vypíná se zámek, jenž jest s panstvím

majetkem soukromého rodinného císaského fondu.

Ve 14. století vládli Kácovem páni, kteí se po svém hlavním sídle psali

z Cernic a nazývali se ernickými z Kácova, ve znaku mli lekno. Rod ten

založil zde kostel, který již r. 1350 jako farní se uvádí. ernití vymeli
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poátkem 15. století a Kácov pipadl korun. Král. Ladislav postoupil r. 1454

Kácov Alešovi ze Šternberka. Pozdji vládli tu Cejkové z Olbratnovic. Karel

Ce.ika udlil v 17. století msteku znak. Súastniv se na povstání r. 1618—20,

odsouzen byl ke ztrát polovice svých statk. R. 1623 koupil Kácov Jan Verder

z Verdenberku. jenž poddaný lid velmi utiskoval, tak že se srotil, zámek

pepadl, vydrancoval a spustošil. Po Verderovi stídali se asto majitelé, z nichž

František ze Scheitler zámek upravil a kostel r. 1658 opatil vlastním faráem;

mstu vymohl 4 výroní a 4 týdní trhy a zanechal po sob dobrou památku.

U PÍVOZU V KACOV.

Roku 1726 nastoupila tu vládu známá vévodkyn Toskánská, jež upravili

zámek ve slohu vlašském, dala pevézti do kostela tlo sv. Liberáta. zídila

novj mest a byla vbec dobroditelkou celé krajiny; zemela r. 1741. Od
r. 1753—1770 byl majitelem Kácova Kliment Fr., vvoda Bavorský, kterv

odkázal panství synu Maxmiliánovi. R. 1795 pešly všechny jeho statky i

s nimi i Kácov na bavorského kurfirsta Maxmiliána, který jimi vládl do r. 1802.

Roku 1M47 pipadlo panství panující císaské rodin. Msteko má 109

dom a 802 obyvatel a jsou k nmu pidleny osady Rainoves a Zliv. Sázava

dli osadu na velkou a malou stranu; ást po pravém behu má pouze 7 ísel;

za mostem k severovýchodu pod skalnatou, lesem porostlou strání jest l >

domk, zvaných Zámosti, dále myslivna Kozincc a Chobot, mlýn na potoku

Nesperském. V mísié jest ptitídní škola obecná. Farní. r. 1862 nov upravený

kostel byl po bitv blohorské opuštn až do r. 1658, kdy ustanoven nový fará.

Byl mu vykázán byt nad panskou vinopalnou. Roku 1 7S7 dne 19. ervna narodil

se tu .lan Yalerián Jirsik. blahé pamti biskup Budjovický, <> em/ svdí na

radnici . 40 umístná deska. Y msteku ptitídní obecná skula, oanská



záložna, pivovar a lihovar. Trigonometrickým bodem jest kostelní vž, 332 m.

nad moem. Mezi Zlivy. Soušicemi a Kácovem spatuje se na vysokém návrší

skalnatém nad Sázavou tak zvaný »pustý zámek ; jsou to sporé zíceniny

nkdejšího hradu Starého neb Hrádku, prvotního to sídla majitel Kácova.

»PUSTÍ ZAMEK« U KACOVA.

Kácovský zámek, o nmž jsme se již zmínili, vystavn byl pvodn ve

slohu renesanním, v roce 1728 byl však vévodkyní Toskánskou pestavn ve

slohu vlašském, sluší však chváliti, že pi této pestavb zachován byl pvodní
pdorys a karakteristické postranní massivní vže. Novjší zevní úpravou

utrpl zámek, v nmž se úady c. k. velkostatku nalézají, znané ujmy. Zavinilo

to zejména až kiklavé obnovení pvodních, velmi zajímavých, opravou však

naprosto zkažených nástnných maleb. Pravou ozdobou msta jest nádherné sou-

soší 14 pomocník, jež eená vévodkyn na námstí nákladem svým postaviti

kázala. Neobyejné krásné, z pískovce tesané sousoší nemá co do komposice

a provedení u nás v Cechách soupee, škoda však. že jest znan již poškozeno.
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nemáf nkterá socha ani hlavy. Jest již na ase, aby se nkdo umleckého

tohoto díla ujal.

Z Káeova jde na protjším behu Sázavy do znaného kopce cesta ke

Zlivi a po pl hodin došli bychom ke mlýnu Posad, položeném v rozkošném

údolí, kde primitivní pevoz umožuje spojení s osadami na protjším behu

Sázavy položenými. Ode

mlýna vede do vrchu

srázná cesta ke Stecho-

ví!, vesnici a rodišti Vá-

clava Vlka, jež však pa-

tí již k okresu Vlašm-

skému, jest ale pifaena

ke Kácovu.

Krajinu zdejší a n-
kdejší život v ní vylíil

pekrásn Vlek ve svých

vzpomínkách z mládí a

oživil upomínku na slav-

ného rodáka, Kácovské-

ho, biskupa Jirsíka, jemuž

vlastn patí v první a-

d nehynoucí sláva za to,

že nebyly Budjovice po-

nmeny.
Z Káeova vede silni-

ce pes Zliv do Holie, 3

km. vzdal, a odtud dále

do Chabeic. Mezi Holicemi a Chabeicemi v právo od silnice je Cížov, severn

od Holie Brandýsko. Obce tyto tvoí místní obec Chabeice; pi ece jest mlýn

s piiou a poplužní dvr, který tvoíval samostatný statek zemanský. Pozdji

náležely Chabeice abetickým ze Soutic a byly drženy ke Kácovu. V Holicích,

vesnici to dle staroeského jména osobního »Hole« zvané, 4 km. od Káeova

na jihovýchod vzdálené, bývala tvrz. Brandýsko a ížov jsou malé vísky.

Chabeice jsou nejjižnjší obcí v okresu. Kráejíce odtud k severu, dostaneme

se lesní cestou kolem kopce Jordánu (486 m.) do místní obce Rendjova, k niž

náležejí Jiice, 1 km. odtud k východu pak Nový Samechov uprosted výše

jmenovaných obcí a od nho severn Starý Samechov. Na blízku Starého

Samechova ukazují zbytky tvrze »Hovdlina« zvané, což není zajisté její

pvodní jméno. Roku 14lf>, kdy byl Samechov odprodán ke Kácovu. byla tvrz

již pustou. Ze Starého Samechova vede okresní silnice k severu do eština,

4 km. odtud vzdáleného. Osada tato prostírá se ve vysoké hornaté krajin po

svahu pohoí k jihu a západu mírn sklonného. O založení eština, jemuž

pedkové estín-Kostcl íkali, vypráví povst, že nkterá paní ze sousedních

ZÁMEK V KACOVÉ.
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Petrovic, jménem Cesta vystavla zde asi v 13. století kostel, po ní estiným

kostelem zvaný. Po eštin jmenoval se Zv, který se r. 1318 uvádí a pozdji

sedli zde Chobotští z Ostedka. Po válkách husitských pivlastnili si majitelé

tvrze všechny kostelní statky a k chrámu dosazováni byli farái církve

podobojí a pozdji knží eskobratrští, což

trvalo do r. 1623. Satkem dostal se

Cestín ke konci 15. století Slavatm z

Chlumu, z nichž Adam Slavata z Chlumu

byl náboženství bratrskému horliv oddán.

Správce sboru bratrského Martin Tyl ze-

mel r. 1581 v eštin a byl tu v kostele

pochován. Syn Adamv, známý Vilém Sla-

vata narodil se zde 1. prosince 1572. Adam
Slavata prodal zboží estínské r. 1602 La-

dislavovi Hrobickému z Hrobic, kterému

bylo po bitv blohorské konfiskováno.

Statek pecházel na rozliné majitele, až

Jej r. 1713 koupil povstný hrab Breda

a pivtlil k panství Kácovskému. Pod-

dané své týral tak, že zachovalo se co

upomínka na nho poekadlo: »() bda,

bda, koupi! nás Breda !« A takových

Bred bylo u nás mnoho. Msteko má
82 d. a 521 ob. Pivtlené osady jsou en-
íice. Milotice a Morány. Ve znaku má
eštin bílou lilii v modrém poli a jest

vysazen temi výroními trhy. Farní

chrám postaven byl r. 1859 v novém slo-

hu románském na míst starého kostela

románského, k nmuž teprve r. 1708 do-

sazen opt fará katolický.

Trigonometrický bod »Ti bratí«, 1% km východn, znaí výšku 547

metr nad moem. Milotice byly r. 1470 prodány k eštinu od Anny z asto-
lovic. Morány byly založeny r. 1707 a mají jméno, ovšem zkomolené, po

ostrov Muranu u vlašských Benátek, proslaveném svou výrobou skla. Sklá-

ský mistr Eisner koupil od vrchnosti kus lesa u rybníka Tmáovky a postavil

zde skelné hut, které koncem 19. století zašly. S Morány spojena jest víska

Kopanina.

Jižn od eština 2 km vzdálena jest místní obec enovice.

S nimi jest spojena Knz. 1 km k jihozápadu ležící víska. Po silnici

z eština k západu vedoucí dojdeme pes Kosanice, jež náležejí k místní

obci Poli psy (Pobipsy), do farní obce Petrovic, 6 km jižn od Uhl. Janovic

vzdálené. V ní na míst nynjšího ísla 1. byla již ve 14. století tvrz, sídlo

OUSOŠ1 TRNÁCTI POMOCNÍK
NA NAMÉSTI V KACOVÉ.
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rytí / Petrovic, kteí založili zdejší kostel, jenž byl spravován eskými

bratími r. 1544. jak to poznamenáno na kamenem fute sakristie. Po bitv

blohorské byl kostel opuštn, pak pidlen jako filiální ke Kácovn. Dosud

užívají farái Káeovští rozsáhlých pozemk kostela Petrovického, a r. 1866

byl zde ustanoven samostatný fará. Petrovice jsou ástí místní obce Losin,

k níž patí severn odtud ležící obce Stará Huf, Staré a Nové Nespeice.

Hostíce a Tluen. Losiny leží jižn od Petrovic na potoku Nesperce i jsou

nejrozsáhlejší místní obcí v okrese; vzdálenost nejkrajnjší píslušné obce od

Losin jest o km. Jest tu poplužní dvr a mlýn; pi dvoe bývala tvrz.

tvrt hodiny od Nespeic leží Kasanice, jež náležely s Knžim v 15. a 16.

století k Hodkovu, pak k eštinu a konené ke Kácovn. Opodál tvrt hodiny

jest dvr Zichovice. Díve tam bývala ves téhož jména s 2 dvory, jež náležely

ve 14. století Dobšm ze Ziehovic. V 16. století pipadly dvory k eštinu.

Kráejíce silnicí z Petrovic k severovýchodu, dorazíme as za hodinu

pes Vlkovou k okresní silnici Janovicko-Káeovské a po ní dojdeme do blízkých

Majelovic, pipomínané ve století 12. Zde jest starý kostel, r. 1686 obnovený.

V 15. století náležely k eštinu; pozdji dostaly se Heraltovi Liebsteinskému

z Kolovrat, který je r. 1628 se Zíšovem daroval jezovitské koleji v Hoe
Kutné. Osada patí k místní obci Mitrovu, k níž náleží i blízký Kochanov

a severn ležící Silvanka. Kochanov náležel ve 12. století rodu Vršovc,

kteí zajisté vystavli tu tvrz. v jejímž pojmenováni ozývá se staré rodové

jméno Vršovc — Kochan. V 15. století nabyli Kochanova Šternberkové,

kteí jej poátkem 16. století prodali obci Ulil. Janovicm. Nedaleko v lese

iest myslivna Podmoky. bývalá tvrz. Jihozápadn od Malejovic jsou Mik >-

lusky, piškolené do Majelovic. Severozápadním smrem od Majelovic pes

Opatovice pijdeme do staré obce Mirošovic. Polní cestoi z Mitrova k východu

dojdeme za pul hodiny do Janovické Lhoty, která povstala v 16. století na

pozemcích Ulil. Janovic a odtud po silnici za tvrt hodiny do východn
ležícího Sudéjova.

Místní obec Sudjov (Sv. Anna) utvoena jest Kamennou Lhotou a Lišfi-

uami. Jest to prastará osada, mající název po vladykovi Sudivójovi z Rašovic,

kteí se r. 1360 uvádí. Slula pvodn Sudivojov a náležela k Rašovicm, pak

k Zandovu, jehož majitelé — Jesuité, rozšíili o pramenu potka Sudjovky
povést, že má léivou moc a že se jeho vodou vyhoji zvlášt oní neduhy.

Nad studánkou vystavli pak devnou kapli s obrazem sv. Anny, k nmu/
putoval houfné lid nejen z Cech. ale i / Moravy a z Uher. Tím povzbuzen

postavil zde hrab Jáchym Breda r. 1725 kostel a usadil pi nm kaplana, jenž

podroben byl farái Nebovidskému, a r. 1792 ustanoven zde samostaínj

duchovní správce. V naši dob používá se této vody k výrob Sudéjovské

sodoví y. Jest tu pkná budova dvoutídní školy, yilla editele zemski archivu

Dr. Nováka a villa nadlesního Hlavizny. Ke Kamenné Lhot, ležící 2 km
jižn od Sudjova, vede píjemná cesta lesem. Je zde dvr poplužní. myslivna,

pila a vinopalna. (Kliud I km k jihozápadu jsou Liš taný, kde je myslivna.
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mlýn a chalupa s pozemky. Od myslivny as 200 krok k jihozápadu jsou

zbytky staré tvrze Lešfanské.

jCtvrt hodiny severn od Kamenné Lhoty leží pi silnici Pivnisko a ješt

severnji Zandov. Obé obce tvoi politickou obec Zandov, jež jest nejvýše

položenou obcí v okresu. Blízký kopec Bezina, zárove trigonometrický bod.

dosahuje 556 m výše nad moem.

SUDfJOV S POUTNÍM CHRÁMEM SV. ANNY.

Zandov náležel nejprve k tvrzi Rašovické, od r. 1(>1(> pak Trékm z Lípy.

iimž byl po bitv blohorské konfiskován a r. 1636 darován císaem Ferdinan-

dem II. císaskému generálu M'artinovi z Hole, který jej r. 1652 daroval

Jesuitm v Kutné Hoe. Ti zídili si tu prostrannou residenci, byli ale velmi

neoblíbeni u poddaných, kteí zstávali stále vyznavai víry podobojí. Ješt

r. 1673 scházeli se obané ze vsí Zandova, Ncpoméic, Miskovic, Milotic a

Onomyšle s nekatolickým predikantem, jenž se tu tajn zdržoval. Proto byl

Zandov r. 1689 prodán Jesuity Trautmannsdorfm k erveným Peckám.

Z Pivniska vede k východu cesta do Krsovic, 1 km odtud vzdálených,

jež tvoí s Kralicky a Králicemi místní obec Velké Králice.

Xrsovice slují dle filiálního kostela sv. Jana též »Svatý Jan«. Kostel

byl založen ve 13. století dle povsti od jednoho uhlíe ze Zandova, který

na tom míst nalezl poklad. V nynjší podob je z roku 1768.

Ze Sudjova dojdeme za pl hodiny po okresní silnici do severn položené

staré obce Rašovic, která s Netušily tvoí místní obec. Za starodávna bývaly

zde dv samostatné obce: Beice a Rašovice; v každé bylo Vladyí sídlo

a v Beicích chrám, který se r. 135(1 uvádí mezi farními.

Pknou polní cestou západním smrem pijdeme za '> hodiny z Rašovic

do Nepomic, staré obce. která ve 1-4. století náležela arcibiskupu pražskému.

Nedaleko odtud k severu jest samota .Samek, a dále na sever tvrt hodiny

vzdálená stará ves Onomyšle, k níž patí samota Buda. Školou i farou patí

však Onomyšl do Košic, v okresu Kutnohorském.
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Pl hodiny západn od Onomyšle jsou Manice a severozápadn Keoovice,

osady to starého pvodu. Manice slují též Kozí Manice, na rozdíl od Manic

Polních v Kouimská. Parou písluší k Janovicm, školou k Jindicm. Ve 14.

století byla zde tvrz, po níž nezbylo nejmenší stopy. U poplužního dvora

v Keovicích byla tvrz vladyk Rdv z Keovic, kteí se v 15. století

uvádjí.

Z Keovic vede silnice k severu do Miletin, 2 km odtud vzdálených.

z nichž vede k západu silnice do obce Jindic, rozprostených po obou stranách

okresní silnice ke Kolínu vedoucí, na malém potoku. Je zde zámek pí. Treybalové

s hospodáskými budovami, filiální kostel sv. Václava, spravovaný faráem

ze Solopisk, a trojtídní škola. Jindice náležely ve 14. století k nadání kláštera

kartusiánského na Smíchov. Poátkem válek husitských byl kostel vlastního

faráe zbaven, nebof klášter kartušiánský byl r. 1419 vypálen. V zdejším zámku

bydlel ped bitvou u Kolína generál Daun.

Z Jindic vede k západu silnice kol rybníka Vavineckého do místní obce

Vavince, 3 km odtud vzdálené, rozložené kol farního kostela, který celému

okolí vévodí. Byl vystaven r. 1877 na míst starého chrámu, založeného

sázavskými mnichy, kteí sem podávali knze až do husitských válek. Na

zdejší tvrzi, nyní . 1., sedli vladykov z Vavince, z nich pipomíná se roku

1318 Stezimír a chof jeho Vratislava. V 15. století byl Vavinec spojen

s Chmelištm a dostal se tak k panství ratajskému. V 16. století piznávali

se obyvatelé k církvi eskobratrské, což potrvalo až do r. 1624. V té dob
stal se kostel filiálním a patil farou k Ratajm, což trvalo do r. 1785, kdy

byl ve Vavinci ustanoven zvláštní lokalista. Kostel i fara jsou nyní píslu-

šenstvím náboženské matice.

Z Vavince pijdeme po silnici za tvrt hodiny do jihovýchodn položené

obce Chmelišt, v niž jest panský dvr a cihelna bratí Jouz. tvrt hodiny

na východ leží obec Zíšov se starožitným chrámem ze 14. století; tvoi

s Chmelištm katastrální obec, akoliv jest Zišov piškolen a pifaen do

Uhlíských Janovic, kdežto Chmelišt do Vavince.

Na Zišové. kde bývali dva majitelé, jako Václav a Prokop ze Zišova,

kteí podávali spolené faráe, a každý na jiném dvoe sedl, stídali se stále

páni a statek s tvrzí pecházel s jednoho majitele na druhého. Roku 162S

darován lni Zjšov Heraltem Libštejnským z Kolovrat jesuitské koleji v Kutné

Hoe. /a tohoto panstva vystavno bylo blíže kostela na miste nkdejší tvrze

pohodlné obydlí, které bylo letním sídlem úd eené koleje až do zrušení

ádu roku 177.x Z Chmelišt dojdeme za tvrt hodiny okresní silnici kolem

cihelen bratí Jouz do Uhlíských Janovic, odkud jsme vyšli na pou do

okresu, který isme takt i dkladn seznali, pesvdivše se. že zasluhuje po-

všimnutí a že jeho djiny vyplnily podstatné mnohý závažný list eské historie.

Kéž se stále zvelebuje a rozkvétá, pispívaje tak ke zmohutnní celku -

staroslavného a nedílného království eského!

•



JAN VALCHÁ:

DOLNOKRALOVICKO.

Nikoliv k nezajímavým okresm království eského lze nesporn ítati do

nedávné doby veejností jakož i povolanými initeli opomíjený okres

Dolnokralovický.

Radí se v mnohém najm však pro domácí živel svobodných osadník

po bok Domažlicku.

Prostíraje se mezi 1-4" 54' 45" a 15" 15' východní délky, a 49" 27' a

4 1 '" 48' sever šíky, mí ve vzdušné pímce od severní hranice k jižní vedené,

31 km. Od východu k západu vykazuje 2>.^ km.

Nejvýchodnji leží osada Snt, nejzápadnji samota Volavka. Nejdále

k severu jsou Krasoovice. na jihu Babice.

DolnokraloVicko sousedi na sev. s Kutnohorskem, na záp. Vlášimskem, na

jihozáp. Pacovskem, na jihu Pelhimovskem a Humpoleckém a na vých.

Ledeskem, zaujímajíc celkem plochu 37.341 ha 95 a 67 m tv., z ehož jest

35.943 ha 8 a pdy plodné. 51 ha 98 a II m tv. pdy neplodné, 1108 ha 88 a

30 m tv. pdy dan prosté, a 238 ha I a 26 m tv. plochy stavební.

Území okresu tohoto nalézajíc se na výbžcích vysoiny eskomoravské

jest vlnité a pahorkat. Ho stedu svažuje se smrem severozápadním, tvoíc

pi tom malebná údolí, jimž vine se kepe zelenooká Zelivka, která spchá do

tém s ní rovnobžné tekoucí Sázavy.

Severní ást okresu vykazuje sklon jižní; jihozápadní sklání se k severu,

kdežto jihovýchodní k severovýchodu a jižní k východu.

Povrch pdy dosahuje znané výše nadmoské (Královice Dolní 365 m.

Zrue 367 m. Kivsoudov 445 m. echtice 482 m. Kešín 513 m, Košeticc 522 m)

a vystupuje nad okolí etnými vrchy, z nichž uvedeny butež: u Lipiny

ihadlo (53(1 m), mezi Vlastjovicemi a Pertoltieemi Fialník (525 ni),

u Skuranovic Koihrady (562 m). u Onšova Hra (544 m) a Sanoín
(542). u Sudislavic Hork a (604 m). u Palic Z h o (620 m), u Michovic H r a

(583 m), u Keblova Holý vrch a Hrka (536 m), u Královic shluk vrch:
K a m e j k. C i m b á 1, Kalousek. B e z d k o v s k ý. 2 i d o v s k ý, H r a d i-
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št, K e m e n n á H r a, H o i k y. ti o m o 1 e, P o h 1 e d i ti e c a Z á v r t;

u Kivsoudova Hrabšín (541 in). Vy tulka (492 m) a Vinice (47.' m)

u Blažejovic Stráž (547 m) a u Nové Vsi vrch »n staréhoz á m k u« (501 ni).

Tento territoriální stav. jakož i ta okolnost, že tém celý povrch okresu

dolnokralovického pístupný jest vtrm severozápadním, má v dsledku, že

Ltolnokralovicko vykazuje podnebí chladnjší, což má pirozený vliv na výbr
rostlin hospodáských. Péstujef se zde hlavn oves a žito, mén pšenice a

jemen. Z okopanin sází se brambor, epa krmná a zelí. které hlavn u áslavská

jest jakosti dobré. Tu a tam setkáváme se se sledy pstováni máku. lnu a

cukrovky.

Co se geologického složení pdy tkne. prostírá se celý okres na útvaru

prahorním a to Laureninském, nebo vtšinou rulou a svorem se vyznauje.

Toliko u Znií zíme amfibolit, ti Vlastjovic magnetit a Bernartic hadec.

Z užitkových nerost nalézáme u Vlastjovic magnetit, u Žibidovic

vápenec, u Hnvkovic Bílých, Štií a Studené hndel a u Hodkova tuhu.

Též drahé kovy se zde vyskytují. Tak historicky zjištno, že u Habrovic

na pravém behu Zelivky v Doupné skále vyhledáváno bylo v dobách minulých

zlato. Potok Martinický a Lhotecký taktéž skýtal zrnka zlata a protož zván

byl Goldbach. U Kivsoudova zjištno stíbro, ti Brzotic, Vlastjovic a Kounic

granát. —
Tepnou sít vodní na okresu jest eka Sázava, která v etných

zákrutech protíná území jeho smrem severozápadním. Vstupujíc pod vrchem

Babou západn od Chenovic nad pdu Dolnokralovicka. pije na pravém behu
nedaleko Hamru potok Pavlovický, dále u Vlastjovic potok tekoucí

z Krakovská a konen ve Zruech potok Hodkovsk ý.

Tento temeni severn od Zbraslavic a bží údolím Panavou jižn k Hod-

kovn. Posíliv P a n s k ý r y b n i k pod lesem Kozinou a ti mlýny, spchá rue
týmž smrem k mlýnu Brtníku, kde snoubí se s potokem Ostrovský ni.

na horním toku svém též B o h d a n e s k ý zvaným. Týž dkuje za svj vznik

vodám rybníku teplického. Napojiv u Bohdane pod Zelenou dva

rybníky, obrací tok svj na západ k Ostrovu Perknéovu a na to smrem
jihozápadním spje údolím pod Hrkou k svému ústí do potoka Modkov-
akéhó. Takto posílený potok Hodkovský kvapí malebným a luinaým
údolím jihozápadn ke mlýnu Bašetskétnu a Zruskému. Pijav na pravém

boku potok Lipinský ;i DubinskV protéká msteko Zruc. pod nímž

vrhá se v náru ladné Sázavy.

Behy této malebné eky charakteristické jsou Jim, že po délce celého

toku okresem stídají se behy vysoké, skalnaté a lesem porostlé s behem
rovinatým a luinatým.

Pastva to oím vzácná, pro pítele a milce pírody zídka vídaná!

Obrazy, - jeden krašší a úchvatnéjší druhého, — se mihotají ped zrakem

naším jako v krasohledu.
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Hloubka kamenitého a místy též písitého dna jest pomrn malá; proto

vykazuje Sázava dosti etné brody. Jelikož voda její není zneisována vodami

odpadními z mst a závod prmyslových, náleží Sázava ke vzácným ekám
království eského, které skýtají dosud bezpené bydlo rybám a lovku pí-

jemnou, istou a osvžující láze.

Za Zruemi louí se Sázava s okresem naším a nedaleko ernýše -

poblíž samoty Rybárny — pojí se na levém behu se svou rodnou sestrou

/elivkou. kdysi té/ Sázavou západní zvanou.

Tato dotkne se nejprve území Dolnokralovicka východn nedaleko Hroz-

ntic, naež velikým obloukem jihozápadním a dále severovýchodním spchá

k Trhové Zahrádce. Odtud smrem takmé severníiti nese vody své ke mlýnu

pod Kožlou a dále severozápadním ke Královicm. Borovsku, Švihovu, Nesmí-

icm a samot Rybárn. kde splyne se Sázavou.

Z pítok Žclivky na levém behu butež uvedeny tyto: Potok L u k a-

vecký — na dolním toku od Viartimc té/ M trtiuickx zvan\ vzniká

soutokem dvou potk u Dolní Lhoty, / nichž mocnjší vyvrá severozápadn

cd Annavsc na bahnitých lukách v olšinách zvaných a pamtihodným jest

tím. že v nm již za doby Pemysla Otakara II. bylo rýžováno na /lato. Proto

potok Lukavecký zove se jak již uvedeno nmecky Ooldbach.

Potok Lukaveckj zachovává celkem východní smr toku. Pijav u Ke-
šina z levé strany potok Prachanský, tee krajinou luinatou k Mar-

linicúm, odkud tokem kivolakým spchá k Onšovu. Tam velikým obloukem

obtéká »Hru« a vrhá se do r y b n i k a M lýnské h o pod Onšovem, z nhož

osvžen kvapí k Vojslavicm, kde vlévá se do Zelivky.

Neurovnarié behy jeho jsou mzke. vrbou a olši osázené. V dob pívalu

vystupuje voda ze beh a zátopou ohrožuje luka ano
i blízké role.

Dno tohoto potoka jest vtšinou kamenité, ástené též písité. Stálá

,< istá voda jeho hostí blici, okouna, jelce a pstruha; též štika a úho bývá tu

hostem.

Mimo bezvýznamný potok To micky a Setjovickj odnáší dále do

Zelivky vody své potok Blažej o v i c k \ a Sedli c k\ s Cech t i c k ý m.

Prvý z nich vzniká nedaleko Blažejovic v lese »Vikorsko«, smrem jihový-

chodním protéká Blažejovice a pod mlýnem tamním pijímá z pravé stratu'

potok II n 11 i c k v. který spchá sem luinami od Studené. Spolené se be-

rouce na severovýchod, snoubí se u Trhové Zahrádky se Zelivkou pod Ko-

krbejkem.

Potok Sedlický vzniká východn od Pravonína; tee smrem se-

verovýchodním, protéká u Borovnice rybníky Valchu a Panský, kdež

pijímá potek Borovnický.

Na to týmž bhem spchá ke Strojeticm a dále ke mlýnu Kaerovskému.
u nhož z pravé strany pije potok Cechtický. který vzniká severn od Sudi-

slavic a tee sem stále luinami smrem severovýchodním.
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Taktu sesílen spje potok Sedlický smrem severním etnými zákruty

malebným a romantickým údolím k ústí svému do Zeiivky naproti Hrádku

Odranci.

Sázava i Zelivka z jara, kdy snhy tají. a mnohdy též v lété a na podzim

po vydatných deštích, jsou vodní drahou pro pité a to prvá od Ledée. druhá

oj Královic poínaje.

TAHÁNI OlWVf 7. PASEKY.

Rušný a veselý život, který znázoruje nám obraz, zachycený u Bo-

i' ivska na behu Zelivky, probouzí s u Sázavy a Zelivky. etné vozy pi-

vážejí dlouhé díví, které plavci dle délky i síly tídí a sdlávaji ve vory. lichá

zákoutí 11,1 plácích* oživnou zvlášt v dob, kdy voda roste. Kvapeni házejí

plavci vory po líhách na vodu, chytají ie a vážou \ prameny, s nimi/ vydávají

M \/i NI DftlVl \\ l'l \l
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se po vod na asto životu nebezpenou pou. Nás plavec však teba nkde
>/aelil«. t. j. s pramenem uvázl, a tím do velkého nebezpeí se dostal, jest

povahy veselé a bodré j v zápase s nepátelskými živly otužilý a houževnatý.

Nepovolí jako ta houžev, která pevn víže a poutá drvo k drvu jeho pra-

CHY1 \\l VOR.

Zel. že toto svérázné a starobyle odvtví výživy chudiny poklesá v Po-

sázaví najm od té doby, kdy dopravu díví pevzala místní dráha Svtlá-

Kácov.

Vedle výše uvedených vod tekoucích, honosí se okres Dolnokralovický

-"- ---.t*"—

HÁZENI VORÍ NA VODU,



velkým potem více mén vtších rybník: není tém osady, kde by rybníku

nebylo. Na mnohých místech pak zavádí se náležitý a rozumný chov ryb, což

zajisté má význam nedocenitelný.

2e pda okresu nestrádá vodou, krví to prou velepotebnou, iní totiž

pršky roní prmr 767 mm, zásluhu mají zajisté porosty lesní, které udržují

rovnováhu v tomto smru, .le 9540.98 ha pdj iiž zalesnno. Nicmén však

dosud etné osady vykazují rozsáhlé obiny, které nenašly ješt takého poroz-

umní, že vydaly by v budoucnu též hojné úroky, kdyby vnována jim byla

náležitá pozornost a kdyby holiny jejich zastkvly se modravou zeleni jehliin.

Tof též jednou z píin, že okres Dolnokralovickj vykazuje tém každo-

ron srážky krupobitné, které pivozují našemu zemdlci asto škody

nedozírné. Trpívá jim zvlášt jižní polovice okresu.

Il/D\ PRAMENU VRATY li /i
.

Vesna probouzí se na Dolnokralovicku poátkem dubna a žn picházejí

do proudu na sklonku ervence. Lukaství, a podmínky zdárného vývinu jeho

isou zde na snad. není dosud tak vyvinuto, iak by teba bylo. Meliorace pdj
a luk jest dosud pevninou namnoze neznámou a nepochopenou. \ pece bylo

by více nežli potebno, aby i tomuto odvtví zemdlskému vnována byla

ná pozornost. Tomu nasvduje cho\ zvíectva. Naítáno totiž r. 1910

na okrese 1208 ko, 18272 kusu skotu, 456 ovec, 8042 vep a 2228 k >z.

Chov drbeže ieví se tal to: slepic naítáno 60.11] kusu. hus 6425 kusu. kachen

521 kus a iuié drbeže 3339 kusu. Velaství stoji na postupu. \cko|i\ poslední

léta byla chovu vel nepíznivá, pece vykazuje okres 1589 velstev.

Okres Dolnokralovickj rozdlen iesl na li místní obec. iež tvoi 62 obce

obyvatelstva dle sítáni lidu / r, l"io jevi se takto Ví II !0
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íslech popisných bydlí 26.592 lidí a to 13.0S5 muž a 13.507 žen. Dle

náboženského vyznání jest 26.2U1 ímsko-katolik. 362 israclité, 12 augsburského

a 16 helvetského vyznání a 1 bez vyznání. Mimo 5 Nmc hlásí se veškeré

obyvatelstvo k národnosti eské.

Vedle kdysi lidu poddaného vykazoval okres ve vcích minulých živel

osadník svobodných, kteí jednak výsadami, jednak výkupem nabyli osobní

svobody. Jak si svobody své vážili, seznáVáme z chlouby starých svobodník.

kteí cenili si vlastní smetišt ped zápražím více. nežli grunt robotujícího

sedláka.

Tito dle správy dlili se na 2 tvrté svobodnieké. K prvé patily osady:

Nmíce, Lhota. Buda. Milešovice, a z ásti Cejctice. Onšovec, Bernartice.

Brzotice, Habrovice, Pertoltice a Budkovice. jakož i od této tvrté svobodníci

oddlení v Arbelovicích. Petrov Lhotce, Studené. Chejstovieích. Jedlin a

ástené v Babicích.

Druhou svobodnickou tvrt tvoily: Borovnice, Chmeln, Kaerov.

Ržkova Lhoticc, Prachany, Buková, Tisek, Mieticc a ásti Otroíc. Malé

Paseky a Kunjovic. Akoliv rok 184S vyrovnal veškeré sociální rozdíly

obyvatelstva — nebof poddaný sedlák postaven byl tehdy na úrove se

svobodníkem. nicmén lze dosud sledovati v povaze tchto dvou tíd obyvatel-

stva i v potomstvu jich rozlišný ráz a stupe povahy. Potomek bývalého

svobodníka vystupuje a jedná povždy sebevdomji, kdežto na nástupcích

nkdejšího robotzc postehnouti lze dosud stopy bývalého poddanství.

Poohlédnme se letmo po nivách historického vývoje okresu Dolno-

kralovického!

Odhrneme-li roušku šedého dávnovku naši milé vlasti, zíme, že krajina,

kde rozkládá se tento okres, pokryta byla druhdy pralesem, v nmž potulný

praobyvatel vede již v dob neolithické život tuhý a boj úporný s pírodou

nespoutanou, rádlem zemdlce netknutou. Neznaje kov, užíval k obrané své

zbran, pracn vyrobené z kamene a to nazvíce z bidlice amfibolitové, — které

hojnost nalézáme u Znií, — dále z hadce a kemene.

Nálezy sekeromlat a mlat. — z nichž poslední známy jsou u lidu našeho

pode jménem »h ro m o v é k I i n y« a jimž v prostoduché dve a ve snaze po

svépomoci pikládána jest naším Dolnokralovákem mnohdy nadpirozená moc
léebná — podávají nám dkaz, že noha lovka pedhistorického stanula

li Pertoltie, Studené, Mohelnice. Zhoe. Pravonína a Borovnice na panenské

pd Dolnokralovicka.

Pozvolna blížila se v echách doba- knížecí a tu ve stol. IX.. kdy poala

se vyvinovati staroslovanská soustava hradní ili župní. seznáváme. že krajina.

tvoící dnešní okres Dolnokralovieký, náležela ke dvma župám, a to ást
jihovýchodní (Buenice, Košetice. Kešín, Onšov. Ježov a Snt t. j. až po potok

Lukavecký), k žup erven o-R e i c k é. zbytek severní k Úetovsk é.

kteráž ve stol. XIII. vystupuje též pode jménem župy Stpánovské. jejíž hranice
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vyteny jsou krajními body a to na severu Zbraslavicemi, na jihu echticemi,

Naeradcem a Neustupovem.

Obt tyto župy — Cerveno-Reická a Oetovská i Španovská pod-

ízeny byly spolu se župami Kouimskou. Kolínskou, áslavskou a Brodskou

oukraji Kouimskému, devnímu to Zlicku.

V této dob — najm na sklonku XI. stol. tvoila rozsáhlá jižní ást okresu

Dolnokralovického ujezd, který náležel královn Svatav, manželce Vratisla-

vov a zakladatelce Dol. Královic; proto zván byl Újezdem Svataviným. -

Pesné hranice Újezdu tohoto vytýká ztvrzovácí listina knížete Sobslava II.

z r. 1178 takto: »K východu eka Sázava západní (t. j. Zeliyka, která zváni

tak byla až do XIII. stol.), od Zeliva eka Libé (t. i. nynjší potok Martinický,

tekoucí od Onšova a Senožat) a k západu stará cesta, vedoucí z Prahy

K Pravonínu, odtud ke Zhoi, Lukavci, Košeticm, Zelivu a dále pes Humpolec

do Jihlavy.«

Královna Svatava darem postoupila tento Újezd kapitule Vyšehradské,

ieiíž lenové poali tu dílo kolonisaéní, etné osady zakládajíce a po svých

lenech je nazývajíce. Tak vznikly Blažejovice, Rapotice, Zibidovice. Tomic;.

Podivice, Martinice, Dékanovice, Dkanice, Libice, Setéjovice, Stit. Vraninec

(nyní Vranice). Píst, Hoice. Duníce. Sýrov, Loket, Brzotice, Blá, Zahrádka.

Lhouce. Títž, Píseka, Zahrádice, Hrozntice, Ježov a zaniklé Blice,

Schónfeld a Lichtenfeld, z nichž utvoeno 9 prebend kanovnických.

Opatrná kapitula Vyšehradská dala si darovací listinu Svatavinu stvrditi

a to r. 1178 od knížete Sobslava II. a r. 1352 od Karla IV. Zajímavo a pamti -

hodno jest, že v tomto Újezd Svatavin poátek vzaly potomní úady patri-

moniální ili vrchnostenské. Králové totiž na zadost svých kanclé a probošt

vyšehradských, kteí byli rádci a mnohdy v jednáni vlády i rozhodujícími

initeli, osvobozovali jim lid inžovní z pravomoci úadu župních, dávajíce iei

V pravomoc a poddanství proboštm, což. i jinde v Cechách následováno a ímž
veškerá soustava župní klesala a upadala.

Ježto takto církev nabývala ve správ zemské více a více vlivu, stávajíc

se takka živlem rozhodujícím, zanikala pozvolna i staroslovanská pojmeno-

vání župní a místo nich poaly vystupovati a platnosti nabývati názvy

rozdleni církevního bez újmy na zmny tcrritoriální. Zupa kryla se dkanátem,
což zjevno z popisu Pražské dioecese / r. 1350. Proto vystupuje ve XIV. stol.

Dolnokralovicko iiž jakožto souást dkanát Štpanovského a erveno-
Reického.

Tento sta\- okresu našeho trval do vyvrcholení vlastenecké idee nábo-

ženské t. i. do hnutí husitského. Tehdy vždy penz potebný císa Sigmund,

v jehož vrolomnou líc mlo obyvatelstvo sousedního Ledeska r. 1420 též

potšení zíti, kde zvdl, že pod dumným Nelechovem bydli lidé chrabí a

neohrožení, byv od prostých uhlí na hlaví' poražen a pinucen ku kvapnému
ústupu ke Kutným Horám, tento císa zapsal veškeré jmní kapitulj Vyše-

hradské r. 1436 Mikulášovi Trkovi / Lípy, sedním na Lipnici, ímž takm



celá jižní ást okresu Dolnokralovického dostala se rodu Trkov a pi nm
do prvó poloviny XVI. stol. trvala. Synové Jana Trky z Lípy —-Jan. Ferdi-

nand. Jaroslav, Zdenek a Mikuláš pistoupili v 1. 154b—1548 k rozprodání

rozsáhlého svého zpupného i zápisného zboží ve zdejším okrese po menších

ástech. Tím vzniklj statky: Dolnokralovický, Cechtický, Krivsoodovský, Keb-

lovský, Pravonínský. Martinický a Lhotický, které až na Pravonínský spojil

r. I700op1 \ jeden celek Jan Leo kníže / Trautsonu a Falkenšteina,

jenž pikoupiv ješt Trhovou Zahrádku. Kališt. Hnvkovice Bilé a Vlastí

stal se zakladatelem rozsáhlého panství Dolnokralovického v tom rozsahu, jak

se nám ievi do dnes.

Tém na jižní hranici okresu tohoto nalézáme velkostatky Onšov a K<>-

šetiee. osady to pvodu prastarého, nebo již r. 1350 vyskytují se v nich farní

na mezidobí od r. L618 1639 mly povždy vlastni držitele.

Podobn vyvíjel se velkostatek Pravonínský úpln oddlen mimo dobu

od r. 144J 1547. kdy byl v majetku rodiny Trk z Lípy.

Provodivše váženého tenáe po jižní ásti Dolnokralovicka, vyda
na krátkou pout" po polovin severní.

Jak z poátku již uvedeno, náležela tato krajina k žup Úetovské ili

Štpanovské. Osady i zde se záhy objevovaly. Tomu svdi ta okolno

v r. 1351 se již v Borovsku, Zruech, Slavošov, Pertolticich a Hrádku

Odranci farní kostely, které spravovánj bj ávci duchov-

ními plebánv zvanými. Znakem tohoto farního práva byla ktitelnice z pra-

vidla z kamene tesaná á, jakou dosud možno zíti v Hnvko-
vieieh Bílých, Slavošov a Hodkov.

Sledujeme-li od teto doby vývin v tomto území se prostírajících velko-

statk, shledáme, že Horní Královice od XIV stol., Zru id r. 1334 a Horka

nad Slupnou od r. 1-4 1 > rozvíjí se dodnes odlen a samostatn, kdežto polovina

nkdejšího starobylého farního mstek; S sova oú r. 1366 1542 se Zru-

eemi a druhá polovice od poátku XIV. stol. do r. 1564 s Pertolticemi a Vla-

stjovicemi spolený osud sdili.

Podobné daiS st 11 idkovu. I 'o r. 1618 samosprávný byl slouen s Vž-
riikovem .i Hranicemi Ostrovem Perknéovýin pipojen ke Znieni.

Akoliv •

. tyto mly nazvíce vývin samostatný, pedce pojila

a stmelovala je v zájemný' celek organický spolená hranice, píbuznosl

šlechtických a tím i zájem a tém naprostá výluka spojení historického - vel-

kostatky mimo okres Dolnokralovický ležícími.

Neduno tudíž, že po zrušeni úad patrimoniálních spatujeme r. 1848

okres nás v tom rozsahu a \ tch mezích, jak se nám jeví ped oima dnes.

Z pedeslaného vyvozujeme, že vtšina osad na Dolnokralovicku vznikli

\ dob soustavj /upni a vyskytuje se již ve -1..:. XIII.. nejpozdji ve stol. XIV.

k nejstarším osadám ítáme: Vlberovice, Borovsko (r. 1298), Jeníkov, Ježov.

Hodkov. Hnvkovice Bílé, zaniklý Hrádek Odranec, Keblov, Košetice, -
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více Dolní a Horní, Kešin, Kivsoudov, Pravonín, Slavošov, Snt, Vlastjovicc.

Zrue (r. 1384), Zbo a dále mladší Borovnici, echtice, Pertoltice a Všeboice.

Bhem polovice XV. stol. a války ticetileté etné osady a dvory na Dolno-

kralovicku zpustly a zanikly a to jmenovité: Blice u Kivsoudova. Chrastovice

u Cechtic, Dobešov u Stíteže, Opatovice u Buenic, Oešice též Vodeice
jmenované u Borovská, Hrádek Odranec u Všeboic, Vesec a Keblovec u Kcb-

lova atd.

Sledujeme-li vývin školství na okresu Dolnokralovickém, zvídáme, že prvá

škola objevuje se r. 1592 v echticích, další r. 1620 v Kešíné a Pertolticích,

r. 105-' v Kivsoudov, r. 1654 ve Zruech a r. 1683 v Dolních Královicích.

V XVIII. vku vystupuje škola v Onšov (r. 1718). v Košeticích (r. 1762), v Prá-

voníné a Borovnici (r. 1771) a v Hnvkovicích Bílých (r. 17M7). V XIX. stol.

založený byly školy v Hodkov (r. 1800), Horce (r. 1810), v Pišti (r. 1810).

v Studené (t. 1^-44). v Šetjovicích (r. 1860), ve Vrastjovicíh (r. 1866), v To-

tnicích (r. 1869), v Buenicích (r. 1871), ve Všeboicích (r. 1879), v Borovsku

ir. 1888), v Mnichovicích (r. 1897). v Slavošov (r. 1891). v Hulících (r. 1898),

v Horní Lhot (r. 1899), v Blažejovicích (r. 19(10). ve Snéti (r. 1908) a v Mar-

tinicích (r. 1910).

Z výkazu tohoto seznáváme, že ve stol. XVI. byla na okrese škola 1, ve

stol. XVII. škol 6. ve stol. XVIII. škol li. ve stol. XIX. škol 27, a v nynjším

vku v boji proti analfabetisiuu stojí v šiku 38 škol, takže jest oprávnná na-

dje, že bezabeeeduost u obyvatelstva našeho úplné vymizí.

A nyní laskavý a trplivý tenái vydej se s námi na okružní pou po

okrese! Srdcem jeho jsou:

DOLNÍ KRÁLOVICE. -Prostírají se na levém behu Zelivky ve výši 365 m
nad hladinou moskou v malebné kotlin, chránné ped vtry severními, po

obou stranách silnice a na úboí, sklánjícím se ke stran severní. ítají 129

dom s 944 obyvateli, kteí hledají výživy jednak v polním hospodáství, jednak

— a to z menší ásti — v obchodu a prmyslu.

Veškeré obyvatelstvo hlásí se k národnosti eské.

Devní ves - Královice — odnášejíc jméno své odtud, že v ní sídlili Krá-

lovici, pvodem svým sahá do XI. stol. Darována byla na poátku XII. stol.

ovdovlou královnou Svatavou s rozsáhlou krajinou okolní, jež zvána byla

Újezdem Svataviným, kapitole Vyšehradské. Kanovníei vyšehradští rozdlivše

Újezd tento na 9 prebend neboli statk obrnních. zahájili záhy zde úsiln dílo

kolonisaní. lednu z tchto prebend tvoily vsi Královice. Libéice a Piseka.

V této dob vyskytuje se tuším v Královicích tvrz na místech, kde nynjší

zámek se nalézá.

Ve XIV. sni!, vystupuji Královice v popedí již jako msteko, které

:>./ dii r. Nin bylo v majetku výše jmenované kapitoly. Roku 1436 zapsal tmi/

císa Sigmund msteko probošství Vyšehradského Královice a vsi Stítž

i Brzotice ve 4(io kopách groš rytíi Oldichovi Moihubovi z Horních Kra-
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lovic, který však již ped r. 1454 pustil je rytíi Mikulášovi Trkovi z Lípy

sedním na Lipnici. V rod Trk trvaly Královice s celou okolní krajinou do

r. 1549. Tehdy totiž brati Burian a Ferdinand Trkové z Lípy též jménem

mladších bratr svých zástavné zboží své msteko Královice a vsi Píseku,

S.títž a Brzotice trhem postoupili Andreášovi Strojetickému ze Strojetic, po

jehož smrti (asi r. 1558) rozdlili se synové téhož .lan. Všeslav a Abraham

i. 1559 o ddictví otcovské tak. že Všeslavovi dostalo se za pudil Královic se

dvorem, který mu též r. 1580 k pravému ddictví od císae Rudolfa II. byl

potvrzen.
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r. 1639 ujal je k vlastní ruce Volf Bernart Ocrštorf (f r. 1643). Ovdovlá
manželka jeho Johanna Polyxena Mitrovská z Nemysle, provdavši se opt —

zvaná Šofmanová, prodala Dol. Královice msteko a tvrz — za 14.000 kop

gr. míš. Jiímu Miliovskému z Braumberka, po iehož smrti zddil je nezletilý

syn jeho Ferdinand Hynek. Týž dne 18. íjna 1669 prodal je Vojtchovi Jiímu

Voraickému z Pabnic na Proseku a ížkov, jenž pikoupil ješt mimo to

Borovsko a Všeboice.

.liž r. 1686 prodal však Královice — sídlo rytíské —, Píseku, Zahradice,

msteko Borovsko, díl Brzotic, Bernartice, Všeboice sídlo, ves i tamní podací

Ann Katein Šafgoové, rozené ze Šporku.

Jí následovala r. 1693 Klára Rozalie Šliková z Holeje. rozená / kounic.

která krátce na to zemela zastavivší sirotu — nezletilou dcerku. — za niž

statek ídil poruník.

R. 1698 pešly Dolní Královice v majetek Jana Leopolda Donata

z Trautsoua hrabte z Falkenšteina, který pikoupiv statek Martinický,

Kivsoudovský. Keblovský, Trhovou Zahrádku a Kališt stal se zakladatelem

rozsáhlého panství Dolnokralovického.

Syn jeho Vilém získav ješt statek Vlastjovický penesl správu celého

panství svého do Dolních Královic. Vrchnost sídlela v Kivsoudov a pozdji

od r. 1715 v Cechticích.

R. 1766 prodal kníže z Trautsonu celé panství Dolnokralovické Karlovi

fbsefovi Palmovi hrabti z Gundelfingen, jehož syn Karel Josef je tak zadlužil,

že r. 1801 dvory Borovnice, Borovsko, Buenice, Cennice, Hnvkovice,

firádek, Chýšná, Jenišovice, Jistbice, Kališt. Kounice, Keblovec. Kivsoudov.

Martmice', Mnichovice, Nesmice, Pertolticef. Snt. Vítonice, Vlastjovice,

Vraždova Lhotice. Všeboice, Zahrádka a Zibidovice emfytenticky pod

výminkou práva pekupního byly rozprodány.

R. 1814 ivvázal se v zadlužené ddictví syn jeho Karel Josef František

\ Kníže Palm z Gundelfingen, který neodvratní úpadek nemohl již

odvrátiti. Bylo dne 15. zái 1844 panství Dolnokralovické prodáno veejnou

dražbou Vilémovi Vincencovi knížeti z Auersperka, v jehož rod dosud se

nalézá.

Znak Dolních Královic, o nmž není známo, kdy a kým byl mstu
propjen, má v modrém poli v levo plovoucí rybu pirozené barvy, nad níž.

nalézá se zlatá pticípá rže.

Msto hosti c. k. okresní soud. c. k. berní úad, c. k. notáství, c. k.

komisaství finanní stráže, c. k. stanici etnickou, c. k. poštovní i telegrafní

stanici a stanici mistni dráhy Dolní Kralo\ ice-Ylašiin-Ikiicsov. Dále nalézá se

iu dkanský úad. mšanská chlapecká a obecná smíšená ptitídní škola se

2 pobokami a 3 píškolami, obanská i okresní hospodáská záložna, museum

pro polit, okres Ledeskj a lékárna. Z prmyslových závod dlužno a\ésti

knížecí párostrojní pi\ o\ ar a mlýn.
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Z budov, které upoutají pozornost cizince pišedšího do Dolních Královic

jest to popedn dkanský chrám sv. Jana Ktitele, který z daleka rýsuje se

viditeln na jižním úboí nad mstem. Založen jsa na poátku XII. stol., pozbvl

etnými opravami pvodního rázu stavitelského, tak že se nám nyní jeví jak')

znetvoená troska nkdejší tvoivosti umlecké. R. 1350 uvádí se již farním.

DOLNÍ KRÁLOVICE OD SEVERU.

Nejzachovalejší ástí jeho jest knžišt, které dosud vykazuje krásnou,

žebrovitou a bohat lánkovanou klenbu gotickou. V pdorysu má osmiúhelník

a osvtleno jest pti gotickými okny. K nmu piléhá obdélníková lo 12 m
dlouhá a 9 m široká, ve které r. 1897, kdy kostel tento podroben byl dkladnjší

oprav, znovuzízena byla nynjší okna gotieltá. Na pravé stran knžišt
nalézá se sakristie, pvodní to kaple, o níž Oldich Moihub z Horních Královic

r. MH> nový oltá sv. Petra a Pavla zídil i nadal a oltáníkem opatil.

Pvodní vž v prelí r. 1873 bleskem poškozená, byla 1. 1897 nové ve

slohu gotickém opravena a novým krytem i vazbou opatena. Chová ti zvony,

z nichž nejstarší lil Jiík Zvona z Kutné Hory 1. 1551.

Fara zdejší, která r. 190] povýšena byla na dkanství, pipomíná se již

r. 1350.

Na jihovýchodním konci msta nalézá se vkusná budova školní r. 1885

úeli svému odevzdaná. Skládá se z místností sklepních, pfízemí a poschodí.

Jelikož tato budova skolili potu žactva i tíd již nestaí, nalézají se potebné

místnosti v obecním dom. Pokud pam sahá. iní se o jednotídni farní škole
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v Dolních Královicích nejprve zmínka pi r. 1683. Pvodní škola poblíž kostela

r. 1764 požárem zniená, nahrazena byla novou budovou devnou, kterou

r. 1808 stihl týž neblahý osud. V témž roce zízena byla škola z nkdejší

kaplanky. R. 1811 rozšíena byla na dvoutídní. Pvodn navštvovaly školu

a Horních Královic. Cejetic, Milošovic,

Radikovic, Borovská, Libic. Píseky.

Bernarde; Brzotic a Lokte. Zízením škol

dolnokralovickou dítky z Dolních

i Inšovec, Bezdkova, Všeboic

Zahradic, Lhotic, Tomió, Stíteže,

v Horce (r. 1812). Tomících (roku

1869), Všeboieích (r. 1879) a Bo-

rovská (r. 1888) poet piškole-

ných osad se zmenšil; vykazuje

dnes Dolni a Horní Královice, Bez-

dkov, Píseku, Stítež, Brzotice,

Bernartice, Libice a Zahradice.

Roku 187(1 rozšíena byla

škola zdejší na troj-, r, 1883 na

ty-, r. 1884 na pti a r. 1889 na

šestitídní. Rokem 1903 otevena

pi škole teto dvoutídní pokra-

ovati škola prmyslová a r. 1904

mšanská škola chlapecká. P-
vodní obecná škola šestitídní pro-

mnna v ptitídní se dvma
pobokami — Ke škole písluší

píškoly v Lokti, Libicích a Br-

zoticích o 2 tídách.

V nejzápadnjší ásti msta

nalézá se synagoga zbudovaná v

XVI. století. — Jdouce od této

po silnici, spatujeme na prav
stran vkusn vypravený hotel

velkostatkáe D. Lockeho s vlastním elektrickým osvtlením a vhodnou

místností divadelní; vedle nho dále vidíme pknou budovu obanské záložny,

ve které umístny jsou nejen místnosti záloženské, nýbrž i úad listovní a

okresního výboru.

Dále picházíme k mstské radnici, která vystavena byla r. 1880. V ní

vedle mstské úadovny nalézá útulek museum pro polit, okres Ledeský a

c. k. notáství.

Na protjší stran na levém behu Zelivky padne oko naše na zámek

dolnokralovický. který pvodem sahá do XVI. stol. a nalézá se na míst

devní tvrze, .lest to budova jednopatrová o tech kídlech beze všech stavitel-

ských píkras. Prostým vchodem, od jihu vedoucím, vcházíme do nádvoí, které

v pízemí a poschodí obklopeno jest chodbami se sloupovím, jež však na

KOSTEL \ I KU.. KRÁLOVICÍCH.



nkterých místech jest již zazdno. Majitelm sloužil za sídlo clo r. 1700. Nyní

umístny jsou v nm úadovny knížecího dchodu, c. k. okresní soud a c. k.

berní úad.

Dolní Královice honositi se mohou nemálo rodákem svým drem. Jar.

Hlavou (

;;

1855), vhlasným to professorem uení Karlova v Praze. Rozlume
se s Dolními Královicem!

a dejme se po císaské

silnici na pou po severní

ásti okresu.

Pekroivše po že-

lezném úhledném a/ poho-

dlném moste, který po-

staven byl r. 1878, eku

Zelivku, staneme v H o r-

n i c ii ili ina d r o-

v v c h Král o v i c i c h.

které ítají 55 dom se

396 obyvateli národnosti

eské. Osada tato rozklá-

dá se na úboí, mírné k

jihozápadu se svažujícím

a má hlavn podél silnice

ráz msteka. K vyvoláni

tohoto dojmu pispívá

valn výstavnost jedno-

patrových dom, které

poutají pozornost naši i ik

svou istotou, tak zevnj-

škem. Hned na poátku

obce po levém boku u

mostu vítá nás knížecí

hotel, kten modern re-

staurován a elektricky o-

svtlen, svými 1 útulnými

místno; tmí a rozsáhlou za-

hradou s vyhlídkou na pa-

norama hol. Královic i

eku Želivku nule vábí turistu k odpoinku a osvžení. Stoupajíce po svahu

silnice dále, míjíme po pravé stran okresní stravovnu a krátce na to

vstupujeme do nádvoí zámku hornokraleyického, všeobecn »Komendy«
zvaného a na srázné vysoké skále pravého behu Zelivky situovaného.

Píjemné toto sídlo velkostatkáské, kolkol vábnou zelení obklopené,

pekvapí i upoutá malebností svou návštvníka nemálo. Zvlášt / Dolních

PARI 1 /. DOL. KRALQVIC.
IS1 I I S POVODNÍ VŽI
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Královic skýtá pohled úchvatný. Bezdn pipomíná nám odtud vzdušný zámek

z pohádek »Tisíc a jedna noc« ped zrakem naším vykouzlený.

Zámek tento vystaven byl v XVI. stol. ádem kižovník Maltézských

v Praze a sloužil po drahná léta za oblíbené a píjemné bydlo velkopevor

ili komendator téhož ádu, ímž vysvtlíme si název jeho »Komenda«. Nalézá

se na míst nkdejšího hrádku, jehož vetché zbytky popisuje urbá horno-

kralovický v tom smyslu, že, »jsa plotem, píkopem a hradbou ohrazen, ml
jdouc od brány 1 svtnici se 2 komora-

mi a jídelnu, — vše vesms klenuté. Dá-

le nalézaly se tu stáje pro 10 kov a

v levo 3 povrchní klenutí a 1 podzemní

podlouhlý sklep. V pate, kam vedly

špatné devné schody, nalézala se 1

velká ai 3 malé svtnice se 7 komorami,

velká kuchyn a eledník.« Potud líí

urbá. Ze starého hrádku zbyly ásten
zdi na severovýchod a východ, jež

pojaty byly za podklad a souást novo-

stavby zámku pítomného.

Ješt ped 15 roky bylo vidti na

stran severní zdi, píkopy a náspy p-
vodního hrádku, kteréžto zbytky a stu-

py zašlých dob byly však se zemí srov-

nány a místa tím získaného pro pí-

stavbu kídla zámku použito.

Historie Horních Královic spjata

byla v mnohých periodách s djinným

vývojem sousedních Královic Dolních.

Známo, že na Horních Královicích

vyskytuje se sídlo vladycké díve nežl

v Královicích Dolních. Již r. 1267 uvádí se v nich Martin a r. L408 Jarek

z Královic, jehož syn Oldich Moihub z Královic 14. kvtna 1. 1416 nadal

farní kostel v Dolních Královicích vnovav úrok z otecké tvrze k založení

nového oltáe sv. apoštol Petra a Pavla a odkázav oltáníku téhož oltáe 6 kop

groš úroku.

Jsa z prvu vrny katolík a stoupenec strany katolické získal zástavou

r. 1436 od císae Sigmutida msteka Dolních Královic a vsí Stíteže a Brzotic

ve 400 kopách groš es., kterýžto statek však se zbožím Vožickým brzy

postoupil Mikulášovi Trkovi z Lípy.

Svdomí však nedalo mu spáti a proto pidružil se nedlouho potom ke

stran pod obojí a jsa mužem inu i oplývaje statky vezdejšími, úastnil se

platné v tehdejších pohnutých dobách hnutí husitského.

RADNICE V DOL. KRÁLOVICÍCH.
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Tak spatujeme iej se synem jeho .lanem r. H4ii na sjezdu v áslavi jako

spolutvrce jeJ n< :t>- šlechtic kraje áslavského. Hradeckého, Chrudimského

a Kouimského, kde poven byl úlohou, aby byl spolurádcem hejtmana kraje

Kouimského p. Ptáka, ano splnomocnn byl nedlouho na to i k volbé nového

krále. Stoje vrn pi stran Podbradské úastnil se 1. 1449 jednání na sjezdu

jednoty Podbradské v Pelhimov a pispl platné k tomu. že jednota Stra-

konická pistoupila ke smlouv s jednotou Podbradskou.

Za vrné prokázané

služby odvdil se um král

Jii tím, že mu r. 14n7 daro-

val nedalekou ves Loket.

Jelikož syn jeho .lan ze-

mel, poruil statek dvma
svým dcerám provdaným

Tulešické a Rodovské. Pon-
va však rod Trkv ml -

neznámo z jakých dvodu -

nápad a vliv na majetek Mo-

ihubv. vznikly mezi Miku-

lášem Tulešickým a Mikulá-

šem starším Trkou z Lípy

spory, které se táhly až do

r. 1485. Týž rok smluvili se

odprci tak, že Mikuláš Tu-

lešický obdržel 3000 zl. uher-

ských, msteko Dolní Krá-

lovice a pustou ves Libicko,

za níž 100 zl. položil.

Roku 1505 shledá-

váme se zde s Albrech-

tem Cinadrem z Ojezdce

a proto Horní Královice

též Cinadrovými se zo-

vou.

Tento a starší syn jeho .lan stali se obtí úkladné vraždy hospodyn jejich

Anny. jinak Voršily Blažkovy zvané, z Mor Kuten.

Voršila chtíc se totiž u nich obohatiti, otrávila oba. Po té držel Horní

Královice mladší syn Cinadrv Aleš. po jehož smrti dostaly se šestic jeho Ve-

ronice, provdané za Leva Zruského / Chenovic, který celý svj statek

Královice se zámkem, dvorem a mstekem i vesnicemi zapsala r. 1544 man-

želi svému a když zemel, znovu se r. 1561 provdala za Albrechta Novo-

hradského z Kolovrat. Spor mezi ni a sirotky po Lévovi Zruském z Chenovic

ZÁMLK V DOL. KRÁLOVICÍCH.
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pozstalými — Alšem. Albrechtem a Jindichem — ukonila r. 1562 odeknuvši

se vlastního vna vbec a postoupivši jim Borovsko, zaež oni zase propustili

ji zápis na Královice.

Albrecht Novohradsky z Kolovrat sddiv po smrti manželky své Veroniky

Horní Královice, prodal je r. 1571 yelkopevoru ádu laltézského v Praze

Václavovi Zajícovi z Haxeiiilnuka se vším píslušenstvím t. j. dvorem popluž-

ním. horním dílem msteka Dolních Královic a osadami Bezdkovem, Libi-

cemi, ejeticemi a Loktem.

Rád tento vystavv novj zámek, držel Horní Královice do r. 1805, kdy

koupil je Jan Gottmann, po iehož smrti 17. srpna 1817 ujala si itek tento dne

28. ledna 1829 dcera

jeho Karolina, pro-

vdaná Schwippelo-

vá. jménem svým i

nezletilých souro-

zenc Eduarda. ( iu-

Stava a Karla. Již 13.

íjna 1830 vidíme

vs.ik zde nového

majitele 1 houysa Lo-

eke. po nmž ujal

ddictví toto JUDr.

lan Karel Locke.

Nyní drží Mor. Kra-

loviee syn jeho Dio-

nys Locke. -který

všestranné peuje o

zvelebení velkostat-

ku tohoto nejen po

stránce hospodáské

nýbrž i vnjší. S po-

tšením rozhlížíme

se totiž po sadech a stromoadích, které vysázeny jsou na pozemcích horno-

kralovických i podél pozemk statku tohoto a uvažujeme, jaký užitek vedle

okrasy krajinné skytne v blízké a dohledné dob stromoví toto.

V zámku, který nynjším majitelem r. 1901 byl zrestaurován, dodnes

chová se vzácný archiv s registraturou a smutný svdek z minulých dob pod-

danství — povstná lavice. — na které robotzové pro rzné pestupky hoto-

vými byli vyr pláceni.

Vedle zámku nalézá se poplužní dvr s píslušnými budovami hospo-

dáskými, pivovar, lihovar a hostinec. — Nedaleko jest panská cihelna a mlýn

s pilou.

ZÁMLK \ HORNÍCH KRÁLOVICÍCH.
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Jdouce dále po silnici dorazíme po 1.5 km do vsi Bezdkova, která

má 24 ísla popis, se 154 obyvateli. Rozkládá se po levé stran silnice. —
Odbome na východ od pvodního smru u sloupu po okresní silnici k Ledi

vedoucí.

Krátce docházíme k oboe velkostatku hornokralovického, kde asto na-

skýtá se nám píležitost v bezprostední blízkosti silnice pozorovati klidn se

pasoucí rodiny srní a daní.

Zákoutí to hodné šttce malíova! Improvisovaná louka tu a tam blo-

ízou bízou zladná a v pozadí jehlinatým tmavomodrým lesem ohraniená

slouží za jevišt tohoto idyllického života.

Neradi opouštíme toto vábné místeko. Než ku pedu! Po vlnitém povrchu

matky zem, po stídavém stoupání ve vrch a dl docházíme knížecí myslivny

a nedlouho na to. zahnuvše u kíže se silnice na jih v právo, vcházíme do dev-

ního msteka — starobylých Hnvkovic Bil ý c h. Osada tato 447 m nad

moem na rovin položená ítá 61 íslo domovní se 367 obyvateli. Hned na

poátku v právo u cesty nalézá se nová jednopatrová rozsáhlá budova farní.

V obci popedn upoutá pozornost naši starobylý farní chrám ke cti sv. Barto-

lomje založený, jak se nám v pítomnosti jeví, ve dvou rzných asových

periodách v mezidobí od XI. do XII. stol. Zasluhuje vru, abychom si ho pro-

hlédli! Orientovaná budova tato vykazuje dva slohy; vž románský, knžišt,

které sklenuto jest klenbou žebrovou a osvtleno 4 gotickými okny, gotický.

Okna tato byla druhdy malbami na skle zdobena. Dotvrzuji to nepatrné

stopy dosud.

Lo. do níž vcházíme gotickým portálem se zajímavými a pozoruhodnými

dvemi, nebo vedle starobylého kování, znaku pán z Dube, letopotu a

zámku vzácného vykazují ze XIV. stol. vyezanou abecedu — opatena jest

rákosovým stropem a zajímavá jest tím. že pi pedsevzaté oprav kostela

r. 1898 zjištno bylo, že celý vnitek kostelíka tohoto — lo i knžišt — byl

freskován. Na stran epištolní v knžišti nalézal se zdailý obraz »Bolestn P.

Marie«, který technikou poukazoval právem na dobu Karlovu. Na tetéž stran

v lodi z nezetelných rys vystupovala velká postava sv. Jií a v míst, kde

nalézá se nyní oltá Mariánský, byl obraz horník v kápích stojících u rum-

pálu a vážících rudu. Odkazoval nepochybn k dob. kdy v msteku Hnv-
kovicích, jehož okolí železnou rudou dosud jest bohato, hornický ruch byl

v proudu. Na stran evangelijní v lodi zobrazena byla mohutná postava ja-

kéhosi muedlníka. Ostatní stny presbitee i lodi rozdleny byly na nkolik

polí. která vyplnna byla výjevy ze života Kristova, poínaje obrazem »Zv-
stování P. Marie« a kone »Vzkíšením Pán«.

Škoda veliká, že nenašlo se tolik porozumní, aby staré fresky tyto,

které v kraji našem jsou ojedinlou výzdobou kostelní z dob minulých, nebyly

restaurovány aneb aspo fotografickou reprodukcí budoucnu uchovány! Stihl

ie osud všední — byly znovu zabíleny.
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Na románské vži, která má dosud starobylou vazbu dubovou, umístny

jsou ti zvony. Nejvtší z nich z r. 1557, reliéfem, medailonem i legendou zdo-

bený, lili tuším brati Klabalové z Hor Kuten; prostední jest z r. 1818 z dílny

K. Bellmanna v Praze.

V pedsíni chrámové spatujeme gotickou kamennou starobylou ktitelnici,

která nesporn svdí, že již ped r. 1350 kostel zdejší byl farním. Noha od

ní slouží za spodinu nepatrného železného kíže, který nalézá se u kostela.

Nedaleko kostela na východ jest stará škola. Poátek školství zdejšího

spadá do r. 1787.

Již r. 1789 mohly se Hnvkovice pochlubiti vlastní devnou budovou

školní, která r. 1816 nahrazena byla nynjší. Roku 1806 pvodní farní škola

jednotídni rozšíena byla ve dvoutídní a r. 1891 v troitidní; pro 3. tídu zí-

skána byla místnost pestavbou domku ís. pop. 14. V roce 1903 zízená po-

boka umístna v nahnuté místnosti ís. pop. 35.

Piškoleny jsou Hnvkovice Bílé, Habrovice, Bude, Chotimíice, Zahájí

a Štií; dále Nová Ves s Velkou Pasekou.

Z vedoucího uitelstva, které získalo si nemalých zásluh o školství zdejší

butež uvedeni Václav Turka. Ant. Hájek a Josef Tma.

Prvý z nich podává zajímaví obrázek o hmotném postavení uitele

v Hnvkovicích na sklonku XVIII. stol. poznamenav v pamtnici toto: »Roku

1797 celoroní píjem uitelv jesl zde v Hnvkovicích na sobotalesu 8 zl. 24 kr.

a to proto, že jen kdo chtl nco dal. Nebylo žádného zastání. Do školy posílali

3 první dni a když bylo k sobot, nic. Pak 6 strich žita; skrz špatnost jsem je

prodal po 1 zl. 42 kr. za 10 zl. 12 kr. Summa 18 zl. 36 kr. Ostatn isem byi

o milosti živ, neb nkterj žák pines bochníek chleba, trošku mouky a jiného

vaení.

«

Ponurá to illustrace blahobytu vychovatele lidu.

Jdeme-li cestou od školy ke staré fae. povšimneme si okamžité význané

budovy obdélníkové o jednom poschodí. Náleží ke statku Ryšavých a slouží

v pízemí za stáje a ezárnu.v poschodí za sýpku. Tof bývalá tvrz, která se

pipomíná již v XVI. století a nejpozdji ve vku XVII.

Rozhlédneme-li se po historii Hnvkovic Bilých. dovídáme se, že starobylá

osada tato byla obedieneií kapituly Pražské, z níž plat bral vždy jeden

z kanovník této kapituly k píjmu svému. Tak v XIII. století pipomíná se

z nich zde scholastikus Písnobor, který pro Hnvkovice vymohl na králi

Otakarovi II. právo trh a soud po zpsobu mstském krom práva hrdelního,

r. 1372 kanovník Jindich Pokiad jinak Sak zvaný, r. 1378 kanovník Albrecht ze

Zlutic a r. 1400 kanovník Blažej Vlk ze Strážného.

Roku 1436 dne 23. listopadu zapsány byly Hnvkovice Bílé s Kounieemi,

Zahájím, Chotimíicemi a Budí Mikulášovi Trkovi z Lípy. v jehož rod

držány byly až do r. 1550. Týž rok koupí získal uvedených osad se Štiím.

Novou Vsí. Cejeticemi, Habrovicemi a Zibidovicemi od Jana Trky z Lípy
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Fridrich Lukavecký z Lukavce za 1800 kop groš es., který pikoupiv k nim

r. 1550 ješt dvr i ves Všeboice a pustý poplužný dvr Rádikovice, založil

nov v Hnvkovicích tvrz, na které r. 1578 zesnul. Rodu jeho svdí nkolik

otelých náhrobník v lodi a u prahu portálu i sakristie. Brati Fridrichovi

Adam. .lan, Mikuláš a Trystram rozdlili se dne 28. srpna 1574 o ddictví po

nm. Adamovi dostalo se podílem poloviny tvrze, dvoru, msteka a podaci

kostelního v Hnvkovicích s vesnicemi Habrovicemi, Štiím a ástené Kozlím

a Sechovem. kdežto druhou polovinu tvrze a msteka iinvkovic a ves

Chotimíice obdržel Mikuláš. Toto zápisné zboží bylo jim císaem Rudolfem

dne 14. listopadu 1578 ddin postoupeno. Nedrželi ho však u sebe dlouho.

Již r. 158(1 odprodává Mikuláš statek svj bratrovi Trystramovi, který dne

27. ledna 1581 postupuje jej opt vkladem ze 2110 kop groš es. Jarošovi

Trkovi z Lípy na Ledi a Jeníkov. Podobn se zachoval Adam. Dne 1. února

r. 1582 trží podíl svj s Jaroslavem Vchynským ze Vchynic, který dne 7. kvtna

téhož roku pouští jej Jaroslavovi Trkovi z Lípy za 2050 kop groš es., ímž
linvkovice jako celek pipojují se k Ledi.

Po odchodu rodu Trkova z kolbišt djinného v zásvtí spadly

Hnvkovice r. 1034 na komoru královskou a darovány byly r. 1030 za zdatné

služby, prokázané pi zdeptání samostatnosti eské cizozemci Adryanovi

svobodnému pánu z Enkenfurtu, který r. 1050 prodal je Janovi Antonínovi Losu

z Losenthalu, rad komory eské.

Pozdji držel Hnvkovice Jan Marek Putz z Adlersthuniu. který je r. 1078

prodal Vojtchovi Jiímu Voraickému z Pabni. Po nm následoval r. 1686

Jan Christian Štubik z Konigšteiiia. od nhož koupila je r. 1098 Barbora

Vžníkova rozená Švihovská, která r. 1710 trhem ie pustila Janovi Leopoldovi,

knížeti z Trautsonu a Falkenšteina, zakladateli panství Dolnokralovického, pi

nmž trvaly až do r. 1848. Rozhlédnme se po okolí!

Vydáme-li se z Hnvkovic k jihovýchodu, dorazíme (1 kin) polní cestou

do vísky Habr ovci c se 10 ísly a 80 obyvateli a dále týmž smrem (opt

I km) do Budce o 23 íslech se 117 obyvateli, která položena jest na vysoké

srázné skále, nící na pravém behu Zelivky, odkud naskýtá se nám rozkošný

výhled na údolí Poželivské. Dáme-li se z Hnvkovic k severu, dojdeme (15 km)

do osady Zahájí, jež ítá 22 ísla se 131 obyvatelem. Podobnou píjemnou

vycházku skytne nám severovýchodn položené (2 km) Š t i í s 9 ísly, v nichž

sídlí 51 obyvatel. Navštivme ješt severozápadn ležící (2 km) osady Novou
V e s a V e 1 k o ti P a s e k u. Nalézajíce se na svahu klonícím se k ece Sázav,

upoutají oko cestujícího, najm Velká Paseka, hojným stromovím ovocným,

v nmž krí a blají se chaloupky jako staenky v plenách. Neopomeneme

zajisté navštíviti ti Nové Vsi v trati u starého zámku staroslovanské a dosud

neprobádané hradišt, jehož málo patrný val a zdivo lesem jest zarostlé.

Vracejíce se vozovou cestou z Nové Vsi okolo horaokralovické obon do

Bezdkova zpt. spatíme na levé stran silnice osadu Chotimíice. která

má 31 íslo se 186 obyvateli. Veškerá uvedená místa, jichž djiny souvisí
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S osudem Hnvkovic Hílýcli, jsou vhodnými místy pro ty, kdož hledají

uklidnní nervv a klidného zátiší.

Vydavše se z Bezdkova po císaské silnici prvotním smrem na další

pout. dorazíme (3 km) na náhorní rovinu, na které nedaleko silnice po levém

boku prostírá se osada V š e h o i c e. mylné též S e b o i c e zvané. ítají

48 dom a 293 obyvatele. V míst nalézá se jednotídní škola s píškolon

v Kounicích. filiální kostel, poplužný dvr. lihovar a cihelna. Ddina tato, která

rozsáhlou loukou, »Rybník« zvanou a zrušením 14 rybník vzniklou, rozdlena

jest na dv ásti, odvozuje jméno své od zakladatele Všebora, z jehož potomk

uvádí se ve XVI. stol. vladyka Otík ze Všeboic jako patron kostela zdejšího.

R. 1394 jmenuje se podatelem zdejším rytí Hroch z Cabelic. jinak ze Soutic

zvaný, který r. 1395 založil a nadal zde oltá sv. Kateiny. Na sklonku XV. vku
drží Všeboice ryt. Vilém Vrbík z Tismic s manželkou svou Alžbtou roz.

Voraickou z Fabnic. Po smrti jeho ujala Všeboice ovdovlá manže'ka jeho,

která znovu provdala se za Boivoje Boka Nepolického ze Zachraštan a Snta.

Krátce na to vystídali se ve Všeboicích Jan Lungvic z Lungyic, Mazanec

z Vesce a r. 1551 Jan Zahradecký ze Zachraštan. R. 1559 koupil dvr a ves

Všeboice s pustým dvorem Radikovice Fridrich Lukaveeký z Lukavce a

pipojil je k Bílým Mnvkovicím. Syn jeho Trystram po smrti svého otce dne

28. srpna 1574 obdržev Všeboice s poustskou Radikovskou a zápisné vsi

Žibidovice a Cejtice za podíl otcovský, prodal vše 27. ledna 1581 Jaroslavovi

Trkovi z Lípy na Ledi a Jeníkov. R. 1609 spatujeme opt rod Lukaveckých

z Lukavce na Všeboicích a to Mikuláše, kterému však pro stranní stavm
dne 30. kvtna 1623 tetina statku byla konfiskována. Týž nedlouho na to

r. 1625 zemel morovou ranou na Horách Kutných a pohben byi ve

Všeboicích. R. 1623 koupil statek Všeboice Volf Jií svobodný pán z Pottingu,

na njž však vklad povolen inu byl teprve r. 1641. L. 1657 oddleny byly

Všeboice od Lukavce a drženy ke Kešínu; r. 1677 spatujeme je však již pi

statku Dolnokralovickém, u kterého byly až do r. 1848.

Starobylá tvrz zdejší, která nalézala se v obvodu popiužního dvoru,

vznikla ped r. 1609 a zanikla v dob války 301eté.

Z budov poutá pozornost filiální kostel sv. .lilií, který již r. 1350 uvádí

se mezi farními v. dkanátu Stpánovském. Starobylá budova tato etnými

opravami, hlavn však restaurací r. 1682 utrpla na svém pvodním rázu velice.

Zajímavosti vyniká však pvodní devená zvonice poblíž kostela, ve které

zavšeny jsou 3 staré zvony, pocházející ze XIV. až XVI. století.

Škola zdejší, pvodn jednotídní, k níž piškoleny jsou Všeboice,

Radikovice a Kounice, založena byla r. 1879. R. 1884 rozšíena byla ve

dvoutídní a zízením píškoly v Kounicích r. 190(1 redukována byla opt na

jednotídní.

Rozkvtu školy této vdéí obanstvo . u. Janu Papákovi, který

všestrann peuje o zvelebu osady této.
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Poblíž Všeboic nalézá se po pravé starné silnice knížecí myslivna, rodišt

to vynikajícího hudebního skladatele Zdeka Fibicha.

Navštivme odtud piškolené osady.. Jdouce polní cestou na severozápad,

dorazíme (1 km) do vísky R a d i k o v i c. která má 8 ísel a 46 osadník. Již

ve XIV. století pipomíná se zde tvrz vladyk z Radikovic. z nichž známi jsou

z r. 1407 brati Jan a Hynek panoši z Radikovic jako podporovatelé na blízku

zaniklého kostela Hrádku Odranci a dále r. 1433 hejtman hradu Stpanovského

Jan bera z Radikovic. R. 1559 uvádjí se již poustskou, kterou koupil Fridrich

Lukavecký z Lukavce a pipojil ke Všeboicím.

Vydáme-li se ze Všeboic na severovýchod, dojdeme píjemnou lesní

cestou (3 km) do K o u n i c. Maji 29 ísel se 193 osadníky. Navštivme tamní

zámeek s dvorcem poplužným, v nmž umístna jest píškola školy

Všeboické. Jest to jednopatrové stavení, jehož pvod sahá do XVI. stol. V této

dob držel Kounice rod Lukaveckých z Lukavce ke Hnvkovicím, z nichž

uvádí se Jan, který s manželkou svou zddiv Onšov, prodal Kounice ves se

sídlem, pivovarem, dvorem, rybníky a Novou Vsí dne 29. íjna lhll Magdalen

Trkové z Lípy. manželce Jana Rudolfa Trky z Lípy na Ledi.

Z Kounic po 1 km cesty dorazíme do Skal, vísky to o 6 íslech s 15

obyvateli. Podobn jako Bude nad Zelivkou má i toto místo malebnou polohu,

jsouc na píkré skále, pímo z eky Sázavy na levém behu vystupující,

položeno. Též zde naskýtá se nám pekrásné panorama do Posázaví a oko naše

s potšením utkvívá na širokém obzoru po vískách rozložených na zvlnném

povrchu okolní krajiny, najm po pravém behu Sázavy.

Vrame se odtud pes Milošovice, bývalou a starobylou to osadu

svobodnickou, kdež v 16 íslech sídlí 97 osadník, k C e j c t i c í m, které mají

36 ísel se 226 obyvateli. Starobylá ves tato náležela v dobách minulých tem
rzným majitelm. Již r. 1378 uvádí se v nich jedno popluži a lán úroný

k panství Kivsoudovskému. R. 1574 drží ást vsi Trystram Lukavecký

z Lukavce a trží ji r. 1581 Jaroslavovi Trkovi z Lípy na Ledi. V této i pozdjší

dob vidíme zde nápad Cinadr z jezdce na Horních Královicích, kteí r. 1561

statek svj v ejeticích postupují Albrechtovi Novohradskému z Kolovrat, jenž

již r. 1571 prodává jej Václavovi Zajícovi z Hazenburku. velkopevorovi ádu
maltézského v království eském. Vedle poddaných shledáváme se zde též

se 2 živnostmi svobodnickými.

.Jdouce po silnici z ejetic dále. míjíme po levé stran ležící Onšovec,
kde naítáme 28 dom se 178 osadníky. Osada tato pipomíná se již r. 1457 jako

odúmrt královská, kterou k prosb své obdržel Václav z Kocourova a Kamenic.

Po smrti dalšího majitele Onšovec Prokopa ze Zhoe. získal téhož opt jako

odúinrté r. 1463 Prokop Karlík ze Chenovic.

Z Onšovec západn (1 km) dojdeme do vísky 11 rá d k u o 7 íslech se 40

obyvateli, vzniklé rozdlením poplužního dvora zajímavé tím, že na ostrohu

pokrytém lesním porostem nad Zelivkou nalézal se Hrádek O d r a n e C,

Z nhož píkopy a situace stavby dosud bystrému pozorovateli jest patrná.
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Poblíž hradu nalézal se farní kostel sv. Filipa a Jakuba, který však jest nyní

se zemí srovnán.

Pokud nejstarší listinné zprávy svdí, sedli na Hrádku Odranci ve XVI.

stol. brati Markvart a Procek z Volfenberka, z nichž poslední pozdji sám ujal

se se synovcem svým Prockem mladším téhož. Koncem XIV. a poátkem XV.

vku shledáváme se na Hrádku s Erhartem z Volfenberka, jehož synové- Zdenk

a Markvart štde nadali kostel zdejší darovavše témuž dvr a pl lánu

polí a luk.

Zdenk na sklonku svého života zapsal 22. prosince r. 1456 veškeré

svršky, nalézající se ve dvoe Hrádeckém, choti své Elišce. Jelikož po nm'
mužských potomk nebylo, prohlášen byl Hrádek Odranec s poplužriým

dvorem a osadami Bokem a Qnšovcem 3. íjna 1457 za královskou odúmrt,

které dostalo se právoplatné r. 1458 Václavovi z Kocourova a z Kamenic.

Z dalších držitel Hrádku znám jest Prokop ze Zhoe, r. 1461 Aleš ze Soutic a

r. 1463 Prokop Karlík z Chenovic. R. 1474 pipomíná se tu Jan z ían
z Hrádku a krátce po nm rod Trk z Lípy, do kteréž doby spadá poátek

zániku hradu i dvora zdejšího. Odranec zaniká a udržuje se toliko název

Hradecko. Z rodiny Trk z Lípy teba uvésti r. 1533 Zdeka a r. 1537 strýce

jeho Jana staršího. Ddicové Janovi — Burian, Ferdinand, Jaroslav, Zdenk a

Mikuláš — postoupili r. 1548 Hradecko s pustým hradem a tolikéž pustým

dvorem poplužným se vším píslušenstvím Adamovi z ían, který pipojil je

ke statku Nesmíickému.

Zaniklý kostel zdejší uvádí se již r. 1350 farním v dkanátu Štpánovském.

Byl svdkem rzných dob a pevrat národních. Stihl jej osud zkázy, která

dovršena byla r. 1787, kdy úplné s povrchu zem zmizel.

Po silnici dojdeme dále do vsi Bud s 84 osadníky v 17 domech, která

kdys osídlena byla svobodníky. Rozložena jest na levém a z ásti i na pravém

behu Sázavy. Pechod sprostedkuje pohodlný železný most, postavený

r. 1875. Z prmyslových závod dlužno zde uvésti mlýn a pilu.

Jdouce odtud na východ (% km) navštívíme ves Horku, která až na dv
samoty rozkládá se na levém behu Sázavy ve výši 336 m nad moem. ítá 42

domy s 242 obyvateli. V ní nalézá se zámek s veejnou kaplí sv. Josefa,

poplužný dvr, jednotídní škola s píškolou v Onšovci a bývalý pivovar.

Osada Horka stojí na míst nkdejší vsi Sloupne, vedle níž nalézal se

kmecí dvr Horky, o nmž víme. že v polovici XVI. stol. náležel Marian

z Nabdína, majitelce Vlastjovic, která jej r. 1552 prodala Janovi Firšicovi

z Nabdína. R. 1559 koupila jej od nho — ves i dvr — Ofka Malovcova

7. Michnic a pipojila jej ke Zbraslavicim. Po smrti manžela jejího Pavla

Malovce z Malovic zddil Horku nejstarší syn jeho Oldich, který založil zde

novou tvrz Horku na Sloupnou. R. 1583 vidíme na ní syny pedešlého Pavla a

Vka, z nichž poslední ujal po smrti Pavlov r. 1595 Horku k své ruce a

hospodail na ní až do r. 1616. Týž zemel bezdtek. Další majitelé Horky byli:

Anna Mírkova z Malovic, od r. 1616 Jan mladší Rísnický z Rísnic a od r. 1618
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Mikuláš Rísnický. Po nm r. 1629 Marie Anna Lukavecká roz. Pesíková

z Komárova a dále Bohunka Slavíkovcová z Lukavce. R. 1642 koupil statek

Horku Litmír Viduna Obytecký z Obytec a na Souticích a od nho r. 174S

František Antonín, rytí z Ragersdorfu, který tržil ji Františkovi Obiteckýmu

z Obitce a Klukách. R. 1765 prodal tento statek posléze uvedený Adolfovi

hrabti z Trautmansdorfu, majiteli blízkých Zbraslavic, iehož ddic Šebestián

hrab z Trautmansdorfu postoupil jej r. 1782 hrabti Vácslavovi Šporkovi.

Rodina Šporkova pro blahovli svou k poddanému lidu a dobroinnost ke

školní mládeži uchována jest u osadník zdejších u vdné pamti.

R. 1845 koupil Horku Josef Stangler, který pro své zásluhy v život

veejném a politickém povýšen byl do stavu rytíského s pídomkem »rvti

ze Stangler«. Po nm statek držel syn jeho Kamil, který postoupil jej opt

synovi Josefovi.

V osad na málo povýšeném míst nalézá se sídlo velkostatkáské, budova

to jednopatrová, tam, kde stávala kdysi starobylá v pdorysn obdélníková tvrz

Horka.

K zámku piléhá barokní kaple sv. Josefa, nyní sv. Rodin zasvcená,

jejíž zízení povoleno bylo r. 1769 hrabti Trautmansdorfovi a choti jeho na

dobu jich dožití. Ustanovený pi ní svtský zámecký kaplan ml povinnost

sloužiti v ní denn toliko ranní služby Boží z toho dvodu, aby lid nebyl

oddalován od farního chrámu Pán ve Zruích. Tento stav trval až do r. 1804.

R. 1901 kaple tato byla nákladem 800 K obnovena a malíem Hynkem Vysekalem

z Kutné Hory vyzdobena.

Vznik školy zdejší spadá do r. 1810, kdy Vácslav hrab Špork založil v p.
28 soukromou školu na Horce. Ped tím navštvovaly dítky školu v Dol.

Kralovivích. R. 1839 zbudována byla zde nová jednotídní budova školní, která

r. 1897 rozšíena byla ve dvoutídní. Konen r. 1902 zízena byla pi škole

zdejší píškola v Cejeticích a posléze v Onšovci.

Piškolené osady jsou Horka, Buda. Onšovec a Hrádek.

Vrame se na Buda a spjme odtud na sever dále. Po mírné stoupající

silniní serpentin míjíme (1 km) po pravé stran osadu Pohled s 25 domy
a 162 osadníky, odkud otevírá se nám skuten rozkošná vyhlídka do širého

okolí. Nikoliv nadarmo jsme v Pohledu! Nedaleko za Pohledem vcházíme ún

lesa, jímž silnice až ke kanálu potoka Ostrovského se svažuje. Akoliv
obdloužná a dosti unavující jest tato tra. nicmén ítáme ji k popedním
krajinným ástem okresu, které odmují chodce za únavu plnou mrou.
Nemožno vru oka odvrátiti od obrázk, které se nám po lesem boku na dn
hlubokého údolí, jímž protéká bizarn kivolaký potok Hodkovský, po jeho/

pravém behu nkolikráte denn cválá železný Pejías místní dráhy Kutná llora-

Zrue, jeví. Jeden vábnjší druhého. Mimodk stavíme kroky a kocháme se

hojn a hojn.

Pozvolna po táhlém svahu stoupajíce, docházíme (2 kin) do nkdejšího
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msteka Slavošova, který ítá 49 dom se 319 obyvateli. Prostírá se pi

silnici ve výši 429 rri nad moem.
V starobylé osadé této pipomíná se v nejstarší dob rod vladyk ze Sla-

vošova, jenž r. 1322 Prockem vymel. Po té pešel ástené Slavošov v držení

rodiny Kolovrat z Chenovic a držán byl až do r. 1550 ke Zruem. Známo

totiž, že r. 1410 obdržel ást Slavošova za podíl otcovský Mikuláš Kolovrat

z Chenovic. Druhou ást a podací kostelní tamtéž držel r. 1415 Jan Podolec

z Podole, vrný stoupenec strany pod obojí, po nmž získal statku tohoto

Jindich Firšic z Nabdina. který r. 1549 vymohl, že ves Slavošov vyzdvižena

byla na msteko.
Ddika jeho Johana Firšicová z Nabdina prodala r. 1550 Slavošov a po-

dací kostelní Smilovi Myškoví ze ZliTnic, po jehož smrti r. 1564 zddil jej syn

jeho Jan. Týž roku 1580 prodal statek tento Jiímu Hostaovskému z Petrovic,

Který držel jej do r. 1590. kdy spatujeme na Slavošov rodinu Bezských

z Pioskovie. z níž Janovi Divišovi, pro úastenství povstání stavovského byl

r. 1623 /abrán a Klišce Zerotínské, roz. z WlaWšteina prodán a od ní ke Zbni-

slavicím pipojen.

Pi vstupu do Slavošova hned na poátku vítá nás po pravé stran silnice

na míst povýšeném úhledný veský filiální kostelíek sv. ap. Petra a Pavla,

který již r. 1350 uvádí se mezi farními v dkanátu Stpanovském. Orientovaná

jednolodní budova tato vykazuje v základe pechodní' sloh románský, který byl

valn restauracemi a opravami znesváen a znehodnocen. Presbite osvtlená

románským oknem, sklenuta jest žebrovitou a vyvinutou klenbou gotickou.

Strop v lodi jest kasetový t. j. devný a trámy rozdleny na 6 polí. jež druhdy

nesla obrazy znak pán, kteí drželi Slavošov a jeho podací kostelní.

U vchodu kostela nalézá se starobylá v písku sekaná ktitelnice, jejíž

noha i mísa tvoí v píném ezu pravidelný sedmiúhelník. Na severní stran

kostela stojí nevysoká románská vž, která chová ti zvony, z nichž nejvtší

s eskou legendou lil Jiík Klabal na Horách Kutných. Prostední odvozuje svj

vk od r. 1483. Na zrušeném bývalém hbitov kolem kostela shledáváme se

s nkolika starobylými kamennými náhrobníky. které se tam povalujíce, oe-
kávají útrpného vlastimilá, který by se o jich ochranu a záchranu zasadil.

Nedaleko kostela nalézá se v bývalém hospodáském stavení iednotídní

škola, která otevena byla r. 1891. Pvodn navštvovaly dítky odtud školu

v Pertolticích. Piškolen jest toliko Slavošov.

Odbome odtud na severovýchod a navštivme — minuvše vísky Budko-

vice (8 dom se 42 osadníky) a Vžníkov (9 dom s 52 osadníky) — Ostrov
P e r k n í v. Osada tato ítá 46 ísel s 263 obyvateli a nachází se v ní

zámek se dvorem poplužným, myslivna. lihovar a cihelna. Do nedávné doby

nalézala se zde nedaleko i skelná hu.

Vrátivše se do Slavošova, dojdeme (3 km) erární silnicí do Hranic,
osady to na hranicích okresu Dolnokralovického a Kutnohorského ležící. Již

matka píroda opodstatnila název Hranic. Jsouf vrchovinami kolkolem najm
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však od severu oddleny od ostatního okolí. Ves tato, která hostí úhlednou školu

jednotíní, rozkládá se po obou stranách silnice a iní na chodce cizince ve-

lice píznivý dojem. Okresní silnicí odtud vedoucí na západ romantickou les-

natou krajinou, dorazíme (1 km) na stanici hodkovskou v malebném zátiší

údolním položenou, odkud ubírajíce se vozovou, lesem lemovanou cestou do

vrchu, dojdeme stromoadí, jímž po krátké dob stihneme starobylou osadu

íi o d k o v. S pekvapením bezdn stavíme krok, když u prosted hojné ze-

len a štromv ovocných spatíme na úpatí jihovýchodního svahu osadu tuto.

která má 61 íslo a 369 obyvatel. V ní nalézá se jednopatrový zámeek s par-

kem, dvr poplužný s lihovarem, trojtídní škola, a poblíž cihelna a na potoce

Hodkovském ti mlýny, z nichž Podhradní vykazuje úctyhodné stáí djinné.

Škola zdejší bére poátek svj od let 1827, kdy pomocník školy estínské

poal docházeti do Hodkova vyuovat zdejší dítky. Samostatný útvar školy

filiální vystupuje r. 1849, kteráž ped r. 1870 pemnna byla v jednotídní.

Po dlouhých odkladech pistoupeno bylo r. 1881 ke stavb nové nynjší budovy

školní, která v pítomné dob itá 3 tídy. Piškoleny jsou obce: ílodkov,

Krasonvice a Lipina.

Nedaleko Hodkova na svahu návrší, od severu k jihu se sklánjícím, stoji

orientovaný kostelíek zasvcený sv. Václavu, který pochází z poátku XIV.

století.

Skládá se z okrouhlé apsidy a ze tverhranné lodi. Apsis sklenuta jest

obloukem v hladkou kupli, která má plochu tvr koule, k níž pojí se válcovité

klenutí. Na východní stran uprosted apsidy jest uzounké románské okénko,

kdežto po stranách nalézají se dv vtší okna gotická. Lo, osvtlená nevhodn

transformovanými okny tverhrannými, má na jižní stran skrovný portálek.

který však propracováním a lánkováním svým jakož i ezem démantovým

odkazuje k dob románské. Též lze zde spatiti svršek pvodní kamenné kti-

telnice. Kostelíek zdejší pipomíná se již r. 1384 mezi farními v dkanátu

Štpanovskm — nyní jest filiálním k eštinu.

Jdouce od kostela po úboí mírn stoupajícím k trati »u hradu«. staneme

asi po 150 krocích na návrší, které se sklání k východu. A svah jest zalesnn

a vrcholek jeho hustými kovinami všecek zarostlý, pece zejm vystupují

ped zrakem naším obrysy hlubokého a širokého píkopu, který objímá nkdejší

okrouhlé tvrzišt, z nhož bohužel mimo jmenovaný píkop nezbylo žádné pa-

mátky. Hrabivá ruka nenechala zde kámen na kameni; zdi tvrze za Maric

Terezie rozebrány a ke stavb špvchani a úedního domu použity.

Starobylá osada Hodkov, založená liodkem, náležela v nejstarší dob
Jamovicúm, z nichž vtev Kolovrat z Chenovic a ze Zruí se zde již ve

XIV. stol. pipomíná. Jakožto souást statku Zruského ml s tímto stejné

osudy.

Z Hodkova. cestou vedoucí na severozápad (1.5 km) pijdeme ke kíži.

od nhož po okresní silnici severovýchodn jdouce dorazíme (1 km) d<>

Kráson vic, které leží na potoku Cestínském a mají _'s dom se 155
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osadníky. Zde nalézá se též poplužný dvr. na nmž již ve XIV. stol. pipomíná

se Petr z Krasonvic. Po rodech Slavatv a Kalenic drželi na poátku XVII.

stol. osadu tuto Stelové z Rokyc, jimž byla konfiskována a koleji jesuitské

v Kutné Hoe postoupena. R. 1667 pipojena byla ku panství Zruskmu.

Vrame se odtud k jihozápadu. Óbesedše obloukem po téže okresní silnici

zalesnný kopec ihadlo (530 m), docházíme (3 km) do vísky Lipiny sé

24 domy a 165 obyvateli. Odtud vydejme se (2 5 km) do Dubiny, která ítá

23 domy a 129 osadník a odbome na severovýchod vozovou cestou

k Zeliveckému dvoru, odkud dále jdouce, zastavíme se ve vsi 2 e 1 i v c i, který

má 43 domy a 141 obyvatele a rozložen jest na náhorní rovince. Minuvše tamní

školu jednotídní, staneme v malé chvíli u zdejší zastávky dráhy Kutná Hora-

Zrue, odkudž mohutnými záezy vydejme se ke Zruem, jež po 3 km
dostihujeme.

Jakmile poslední záez opustíme, objeví se nám pemalébný obraz

msteka Z r u i. Právem klademe iej k nejkrásnjším a nejvábnjším partiím

okresu Dolnokralovického.

V msteku tomto, jež leží 327 m nad hladinou moskou, žije 829 obyvatel

ve 119 domech, které jsou vtším dílem pízemní s piléhajícím dvorkem a

hospodáskými budovami. Málo dom jest jednopatrových a jediný jen zámek

vykazuje dv poschodí. Potokem Hodkovským, — též obecním zvaným. —
pes njž r. 1905 postaven byl betonový most. rozdleno jest msteko' ve dv
ásti, z nichž menší na levém behu tohoto potoka leží a Malou stranou se

zove. V této ásti msteka nalézá se nádraží dráhy Posázavské, k níž r. 1905

pipojena byla nová tra místní dráhy Kutnohorské.

Ve vtší ásti msteka, ležící na pravém behu potoka Hodkovského a

eky Sázavy, rozkládá se prostranné tyrúhelné námstí, lipami a madaly
osázené. Zde nalézá se radnice, pošta a synagoga. Ulika pod vinopalnou (p. 30)

nazývá se »v kasárnech«. kteréž pojmenování odvozuje se od té doby, kdy

majitel Zruí kníže Verián z Wfndischgráetzu ml tu nkolik dragounv

ubytováno. Na severozápadním konci námstí vede silnice k ece Sázav a na

protjším severovýchodním rohu nalézá se ulice a dále silnice vedoucí k zámku.

Z této ulice odbouje na levo úzká a píkrá ulika ke škole a kostelu. Na právo

proti ní vede jiná ulika pes tak zvaný »kozí pláeek« ke mlýnu a pivovaru.

u nhož pes obecní potok položena jest devná lávka. Na levém behu eky
Sázavy leží ást Zruí zvaná »Zaeí«, jež tvoí 3 domky. Spojení s tepnou

msteka prostedkuje nový betonový most.

Z budov, které oko cestovatele jdoucího od stanice upoutají, sluší na prvém

míst uvésti starobylý a velkým nákladem zrestaurovaný zámek, pi nmž
nalézá se rozsáhlý park. Historicky zajímavé toto sídlo pán Zruských

z Chenovic situováno jest na okraji strmé skály pravého behu Sázavy,

kovinami a lesním porostem osázené, což nemálo pispívá k malebnosti

celkového pohledu. Vzácný a ídce vídaný to obrázek! Jak z pohádky!



C/5

-3

<
ni

N
*J

C
O



o
D
Oí
N
W
>

•<



- 248 -

Zámek tento, v moderním slohu gothickém opravený, založen jest do

tverhranu, v jehož stedu nalézá se tolikéž tverhranné nádvoí. Z bývalého

opevnní hradu, jež z vtší ásti padlo pi pedsevzaté restauraci zámku r. 1891,

zbyly kolem zámku toliko hluboké vyzdn píkopy, pes nž vedou dva

mosty; jeden od severu, druhý od západu, u néhož nalézá se též nový zámecký

vchod. Z hradeb uchovaná na stran jihovýchodní pvodní bašta a na stran

severozápadní vž, nasvdují tomu, že zámek tento byl jak polohou, tak

výstavbou tvrdým oíškem pro nepítele. Hrad i msteko Zrue jakož i staro-

bylé památky jejich vzaly veliké škody požáry, které zde zuily r. 1781 a 1826.

Nedaleko zámku spatujeme farní chrám »Povýšení sv. Kíže« a školu.

Kostel zdejší pipomíná se již r. 1334 farním. R. 1781 dne 6. dubna požárem

znien, nezastkvl se již v pvodní své podob; toliko knžišt goticky

lánkované jest uchovaným zbytkem, který svdí o bývalé jeho ušlechtilé

form stavitelské. Náhrobní kameny, které zde spatujeme, svdí a) pod

hlavním oltáem pánm z Eiehenau; b) na stran evangelijní v knžišti

Vincencovi baronovi z Ehrenburku; c) na stran epištolní Václavu z Rummers-

kirchenu a v pedsíni Joachymu Kalenicovi z Kalenie, od nichž r. 1603 kostelu

tomuto dostalo se též zdobné cínové ktitelnice.

Ve vži visí ti zvony zhotovené r. 1790 Janem Václavem Kuhnerem na

Novém mst Pražském ze zbytk rozlitých starých zvon požárem' r. 1781.

Jihovýchodn poblíž kostela nalézá se jednopatrová tytídní škola

obecná s pobokou. Nejstarší zprávy o farní škole Zruské odnášejí se

k r. 1654, kdy uvádí se pi ní rektor Jakub Gaudencius. Pvodn z piškolených

osad (Zrue, Chabice, Redjov, Starý a Nový Samechov, Jiice, Morka,

13uda, Nesmíice, Švihov, Dubina, Damoho, Pohled. Lipina. Zelivec, Onšovec

a Hrádek) zbyly v dob pítomné toliko Zrue. Dubina. Damoho, Pohled a

Mchonice.

Na zalesnné skále nad ekou Sázavou smrem západním od nynjšího

zámku lze dosud nalézti zbytky zdných píkop a násp kolem devního

hradišt jiného, jež lid »Starými Zámky« zove.

Pvod msteka Znií, které má ve znaku svém stíbrné buvolí rohy

v erveném poli. jest neznám. Poprvé pipomíná se tu r. 1334 Jindich ze Zrue,

který kižovníkm kláštera Zderazského v Praze zdejší právo podací zadal.

R. 1355 vidíme však opt podatele v majiteli hradu Zruského Petrovi z Orlíku.

od néhož dostalo se Zruéí panm z Kolovrat, z nichž Václav ustanoven byl od

bratí svých Jana a Albrechta zdejším faráem. Ve stoletích XV. a XVI: patilo

rozsáhlé zboží toto pánm Zruským z Chenovic, z nichž poslední Zdenk
r. 1547 polovic statk svých prodal rytíi Jindichovi Stelovi z Rokyc.
'/. dalších držitel vynikl rod Kalenic z Kalenie. Od r. 1523, kdy statek tento

prodán byl Arnoldovi Perglerovi z Perglas, vystídala se ada majitel Zruéí

a to: Markéta Meéeradová z Dobrohošt, (ryt Lamberl Fránt. Hebená
/ llarraeh, Antonín Mladota ze Solopisk, Jan Valkoím z Adlar. rodina

/. Aichelhurku. Jan Ferdinand Rauš z Rausenbachu, Vilém Hugo Mac-Nevn o
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Kelly ab Agrim, baron Václav z Rummerskirchen, Václav Novák z Berneks-

bruku. hrab Verián z Windischgraetzu, Jakub ryt. z Loweiithalu, Jan Skrejšov-

ský a Živnostenská banka v Praze. R. 18S5 koupil Zrue Jan Schebek s chotí

svou Marií, jehož potomci statek tento, k nmuž náleží velkostatek Zrue,

Zbraslavice, lodkov a Ostrov Perknév, drží dosud.

Ze Znií navštivme drahou Posázavskou mstys V 1 a s t i o v i ce na

pravém behu Sázavy ve výši 332 m nad moem položené. ítají 293 obyvatele

v 51 íslech popisných, z nichž dv — škola a sídlo statkáe — jsou jedno-

patrová, ostatní pízemní. Starobylá hornická osada tato povýšená 1. února 1540

Ferdinandem I. na msteko, chová ve svém znaku modrý štít. v nmž jest

hamr s nákovadlem a haví v bílém odní, který drží šín železa. Zde setkáváme

se s dvoutídní školou, dvorem a zbytky staré tvrze s kaplí sv. Máí
Magdaleny.

V L A S T E J O V 1 C E.

Škola zdejší prvotné jednotídní, založená r. 1S66, rozšíena byla v r. 1902

na dvoutídní. Piškoleny jsou Vlastjovice, Buíce, Bezina. Skála a Kovací

Hamr.

Vlastjovice. devní to sídlo vladyk z Vlastjovic, z nichž v XV. stol.

Pipomíná se Ondej. Mikuláš a posléze Jan, koupil uprosted stol. XVI. Jindich

Firšic a Nabdína, který jal se tu železnou rudu dobývati, od kteréž doby

zvány byly Vlastjovice též Hamrštatem. Nákladník tento vymohl povýšení

vsi Vlastjovic na msteko a položil základ ku zdejší tvrzi.. Ddika — jeho

dcera Mariana prodala r. 1552 msteko Vlastjovice, tvrz i dvr Smilovi

Myškoví ze Zlunic. po jehož smrti zddil je syn jeho Jan, který však krátce

na to postoupil ddictví své bratru svému Kryštofovi. Týž prodal Vlastjovice
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se vším píslušenstvím Jaroslavovi Trkovy z Lípy na Ledi, k níž držány

byly do r. 1637, kdy Adryan svobodný pán z Enkenfurtu prodal je Burianovi

Ladislavovi z Valdšteina, na Žehušicích a Svtlé. R. 1648 shledáváme se ve

Vlastjovicích s Janem Antonínem Losem z Losenthalu, který 24. ledna 1653

vymohl mšanstvu zdejšímu na eis. Ferdinandovi II. právo dvou trh výroních

a každotýdenních na dobytek potud, pokud by katolické víe vrni zstali. Po

nm drželi Vlastjovice Jan Marek Putz z Adlerstliurnu. od r. 1678 Vojtch Jií

Voraický z Pabnic, od r. 1686 Jan Christian Stubík z Kónigšteina a od r. 1678

Barbora Vžníkova

roz. Švihovská, kte-

rá r. 1716 prodala

je Janovi Leopoldo-

vi knížeti z Traut-

sonu, jenž pipojil

je ke Kivsoudovu.

Hornický ruch,

který zde po více

nežli dv století

slibn zkvétal, u-

ichl od r. 1874.

kdy rudné šachty

na Holém Kopci o-

siely a vysoká pec

v Buících (24 do-

my a 101 osadník)

vyhasla. Teprve v

poslední dob iní

se optné pokus \ rj

znovuprobuzení ná-

kladnictví železných

hor zdejších.

Odtud cestou ve-

doucí po úboí rudonosného kopce Fial nika (525 m) smrem severním

dojdeme (3 km) do farní osady Pertoltic, která má 38 dom s 270

obyvateli a rozložena jest stejnomrné po obou stranách obecní silnice ve

výši 479 m nad moem. Z tamních budov vyniká farní kostel sv. Jií.

škola a fara. Orientovaný kostelík zdejší z XII. stol. pocházející, vykazuje

.noticky lenné knžišt a pvodní románskou vž. která nevhodnými opra-

vami znané utrpla škody. V pedsíni chrámové nalézají se 4 valné otelé

náhrobní kameny. Na vži visí dva starobylé a vzácné zvony slité r. 1495

a 1522 v huti mistra Ptáka na Horách Kutných. Chrám zdejší již roku 1350

uvádí se farním v dkanátu Stpanovském.

Nedaleko stojí jednopatrová titídní škola obecná, k níž pojí se pokra-

KAPLE SV. MAÍ MAGDALENY VE VLASTÉJOVIClQH.
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ovací škola hospodáská. Vznik farní školy pertoltické spadá do doby války

ticetileté. Pvodní budova devná byla r. 1845 nahrazena nynjší zdnou.

Od r. 1905 písluší sem též píškola v Ostrov Perknéov. Piškolené osady

jsou: Pertoltiee, Lazišt, Mchonice, Vežníkov, Ostrov, Machovice, Chlistovice

a, Milanovice.

Starobylost Pertoltic dotvrzují nálezy kamenných nástroj z doby neoli-

tické. Na kolbišt djinné vystupují v XIV. stol., kdy uvádjí se v nich Kuník

a Bohunek Hájek z Pertoltic, z nichž prvý delší dobu sedl na tvrzi, nalézající

se pi dvoe Kunikovském, po nm zvaném. Po nich držel Pertoltiee od r. 1432

Heman Otrybec z Hodkova a dále Bušek z Hodkova, který r. 1483 prodal je

Slavatovi z Chlumu. V r. 1524 postupuje osadu tuto Kuneš Bohdaneský z Hod-

kova Jindichovi Firšicovi z Nabdína, který spojil ji s Vlastjovicemi. s nimiž

stejný osud dále prožívaly. Tvrz zdejší zanikla v XVI. století.

Rozlume se s Pertoltieemi a vydejme se jihozápadn na zptnou pout

pes Mchonice (2 km) a dále jižn od nich ležící (1 km) L a z i š t s 11

domy a 58 osadníky a konen do Beziny (1 km) s 53 obyvateli v 8 do-

mech, odkudž po pravémi behu Sázavy dorazíme (3 km) na Bud a. Pe-

kroivše zde na levý beh, navštivme (l km) Damoho, která má 7 dom,

v nichž sídlí 39 lidí.

Odtud smrem takka západním stihneme (2'5 km) píjemnou cestou

— jednak prrvou lesní, jednak dále silnicí vedoucí — osady N e s m i i c

(Nesm i c), která položena jest na pravém behu eky Zelivky a ítá 246

obyvatel v 42 domech. Starobylá osada tato náležela ve XIII. stol. ke zboží

arcibiskupskému v Praze a již v této dob uvádí se v ní dvr poplužní, jejž

— jakož i blízké Hulíce — držel purkrabí k své provisi. L- 1436 dostalo

se Nesm-iic zápisem rodin Trk z Lípy. která držela je až do roku 1547.

— Do této doby spadá vznik zdejší tvrze, která patila zprvu ke Vlašimi a

pozdji od 1. 1548 k Zásmukám, které držel Adam z ían. Týž r. 1549 v so-

botu po sv. Lucii prodal zápisnou ves Nesmiice s okolním zbožím Apolen

Kraselovské z Hlavatec. jejíž dcera Mariana, provdaná za Vácslava Leskovce

z Leskovce, tuším Nesmiice vnem dostala. Pozdji držela Nesmiice Anna

z Leskovce, provdaná za ovdovlého Jiíka Zajíce z Hazemburku a na Mše-

ném. Tato svedla, že r. 1585 v pátek den sv. Anny tvrz s dvorem a ves Nesmi-

ice od císae Rudolfa k zpupnému ddictví koupila-, R. 1596 zvídáme, že Anna

zpupný statek tento; t. j. tvrz Nesmiice s dvorem poplužným a ovínem pi

témž dvoe prodává Jetichovi Lukaveckému z Lukavce na Souticích, jakož

i mladším jeho bratím Jetichovi, Janovi, Adamovi, Petrovi, Jindichovi, Ma-

tjovi a Jiímu, z nichž r. 1581 spatujeme na Nesmiicích Jana, Jindicha. Ji-

ího, Matje a Petra, kteí 1. 1603 v sobotu den sv. Brigity tvrze Nesmiic

s píslušenstvím postupují v dluhu 100 kop groš Jaroši. Mianovi z Klinštema

a na Vesci, který též v dluhu postoupil je opt Petrovi Malovcovi z Malovic,

— jenž 29. listopadu 1. 1610 pustil je t- j. tvrz, dvr poplužný, ovín, pivovar,

vsi Nesmiice, Hulice a Hradecko, dvr pi mlýn Sýkorovském, pustý zá-
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tnek Hrádek a podací kostelní sv. Filipa a Jakuba na Hrádku — Jindichovi

Mírkovi ze Solopisk. Týž usadil se s rodinou svou na tvrzi zdejší, avšak niko-

liv ku svému štstí, Zúastniv se povstání stavovského, zemel r. 1618, naež
16. listopadu 1622 odsouzeni byli ddicové jeho tetiny jmní. Nástupci jeho

Václavovi byly Nesmiice odejmuty a za 13.821 kopu groš mís. od komory

eské 1. 1624 cizozemci Michalovi Bohuslavovi Znéiovskému z Korkýn pro-

dány. Týž usadiv se zde, prodlužil statek svj do té míry. že 1. 1652 odevzdány

byly Nesmiice pod správu Jakubovi Paravicinovi, kupci a mšanu Menšího

msta Pražského a zízenému sekvestrátorovi od soudu zemského.

L. 1679 k žádosti ovdovlé Heleny Znjovské z Korkýn prodány Nesmi-

ice Bernartovi hrabti z Vžník, jehož vdova Barbora Eliška roz. Švihovská

z Piesenburka pipojila je k Vlastjovicm.

Jednotídni obecná škola zdejší zízena byla r. 191(1 z píškoly mate-

ské školy Hulické. —
Vydavše se z Nesmiic, pekroíme po lávce eku 2elivku a okolo sa-

moty »P.ankráce i chaloupek«, jdouce zprvu po levém behu a dále podél

lesa dorazíme (15 km) do malebn položené vísky Švihová, která má 5

ísel popisných, mezi nimiž poutá pozornost knížecí myslivna a mlýn. v nmž
se nalézá brusírna dutého skla a kroužk, kterých se upotebme u nás k stol-

nímu prádlu, a jež vyváží se po další úprav do Pední Indie, kde jsou vítanou

ozdobou tamních bajader. —
Prohlédnuvše si tuto brusírnu a pokochavše se krásou tamní krajiny

vydejme se smrem jižním bu cestou kol lesa Strážníka nebo pšinou kolem

lesa Vlince (2 km) do H u 1 i c, kdež naítáno 430 osadník v 57 domech, jichž

diiny jsou v tsném spojení s osudy Nesmiic.

Dvoutídní obecná škola zdejší s pobokou, povolená r. 1898. vybudo-

vána byla r. 190]

nad horním rybní-

kem. Jednopatrová

školní budova hoví

všem požadavkm.

Piškolené osady

jsou: Švjhov a R i e-

s c n b u r k, kamž

smrem severozá-

padním (2 km) polní

cestou dojíti možno.

— Osada tato. ve

které sídli 87 lidí v 16 íslech popisných, založena byla od Barbory Elišky

hrabnky Vžníkové rozené Švihovské z Riesenburka.

Jdouce z Hulíc jihovýchodn lesem docházíme (3 km) nkdejšího msteka
Borovská též Zborovska zvaného, kde bydli 219 osadník v 38

domech.

li o k' o V SK (i.
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Zajímavá osada tato situována jest na levém behu Želivky ve výši

395 m nad moem v klín les, ímž nevšední malebnosti nabývá. — Skládá

se nejvíce z malých devných, došky krytých chalup; toliko kostel, dvr
a škola nad n vystupují.

Jedhotídní škola zdejší datuje se od r. 1888 a platné služby na národa

roli ddin vykonal zde František Forst, t. . ídící uitel v Borovniei.

Filiální kostel zasvcený sv. Apošt. Petru a Pavlu pipomíná se již

r. 1350 V dkanátu Štépánovském. Od r. 1-11(1 do \b2A ml faráe pod obojí,

naež r. 1682 dán byl ke správ faráe Dolnokralovického.

Budova kostelní utrpla nerozmyslnými opravami mrou znanou.

Setenyf byly z ní veškeré stavitelské píkrasy dobové a vzácné náhrobníky

tém znieny. Dodnes zachovaly se nám toliko dva, které zazdny jsou clo

zdi chrámové a svdí rodin Vostrovc z Královic. — Pozornost btidi

devná zvonice s podezdívkou, v níž zavšeny jsou ti zvony, z nichž prvý

lil r. 1483 Ptáek, druhý r. 1530 mistr Bartolomj a tetí pinesen byl sem

z Hrádku Odrance. — Nedaleko kostela nalézá se dvr poplužný, od nhož
na sever situován jest zámeek na míst, kde stával nkdejší hrad. t. j. na

ostrohu, který k Zelivce strm a na ostatních stranách mírn se sklání. -

Dnešní doby srovnán jest s povrchem.

Hrad tento založen byl nepochybn v Xlll. stol. Protiveném, po nmž
spatujeme zde vladyku v Volfemberka-Procka. a jeho syny Bohuslava. Mark-

varta a Procka. Roku 1395 pešlo Borovsko. — hrad i msteko, — v majetek

pán ze Soutic. z nichž známi jsou Jodok a Petr ze Soutic. Dále uvádí se tu

r. 1440 Aleš z Borovská, r- 1450 Prokop Karlík z Chenovic a r. 1489 Zdenk
Medek, v Valdeka. naež pipojeno bylo Borovsko ke Zruem. Známof totiž,

že pi koneném dlení se syn Aleše Zruského o ddictví otcovské dostalo

se Borovská Levovi ze Chenovic, po jehož smrti okolo roku 1562 spravovala

je ovdovlá cho jeho Veronika. Synové Levovi z Chenovic — Aleš a Albrecht

- zastavili r. 1566 Borovsko ekovi Mianovi z Klinštéina, který r. 1568

tržil je s Johankou KJenovskou, které však výše uvedení bratí Aleš a Albrecht

je vyplatili. Již v této dob uvádí se v Borovsku zámek pustý. — Nedlouho

na to drží Borovsko Jan Ostrovec z Královic a po nm Strachota Ostrovec,

po jehož synovi Bedichovi r. 1523 zíme na Borovsku cizozemce Michala

Bohuslava Znjovského z Korkyné. který statek tak pedlužil, že r. 1654 Ann
Marii Paravicinové odhádán byl. Zpustošený statek Borovský pecházel pak

z ruky do ruky. Vystídali!, se na nm r. 1658 Kryštof Ferdinand Popel z Lob-

kovic, Marek Putz z Adlersthurnu, r. 1665 Ferdinand a František Rabenhattpt

ze Suché a- František Viduna Obytecký z Obytec. ryt. Jan Donomalli (též

Mašaur eený). Theobald Nolden z Delbrucku a konené Vojtch Jií Vora-

ický z Pabnic, který pipojil jej k Dol. Královicm.

Borovsko zažilo hojn útrap válených, najm však r. 1639. kdy od Švéd
bylo vypáleno a poboeno- Mstekem majícím právo hrdelní, uvádno jest
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ješt 1. 1674. Po té zaniká gloriola jeho jako kvítí polní, jehož dotkne se dech

mrazu, — a spje v zapomenutí stávajíc se tím, ím se zrodilo, t. i. vsi.

Z Borovská jihozápadn vedoucí. (2 km) píjemnou lesní cestou dojdeme

osady S e d 1 i c s 27 domy a 141 obyvatelem, kde druhdy stávala tvrz. na níž

od r. 1391 do 1413 sedl Bartolomj Temný, pro jehož sirotky hospodail na

ní od r. 1415 do 1416 Kuneš z Pavlovic. Pozdji držel statek tento Jan a od r.

1460 Mikuláš Fikuleš z Hrádku. Dále uvádí se zde Jan Cinard z Újezdce,

který r. 1542 tvrz, dvr a ves Sedlec prodal Jiíkovi Kostelákovi z Kostelce,

jehož nástupce Ondej Mezenský z Mezného r. 1557 trhem postoupil vše

Tmovi, krmái v Sedmipanech. Ve válce 301eté zpustl dvr i tvrz a r. 1650

pipojen byl ke Keblovu. Sedlice známy byly v šíeni okolí minulého vku;
hostilyf dovedné vyšívaky »holubinek«, odtud »sedlické« zvaných a hojné

hledaných.

Odtud pekroivše u lesa traf dráhy Dol. Královice—'Vlašim cestou

vozovou okolo kíže a dvora spjeme (115 km) jihozápadn do K e b 1 o v a,

který má 54 domy se 344 obyvateli a leží pi okresní silnici v mlké kotlin

kolkol lesy chránné.

Starobylá osada tato vystupuje poprvé na jevišt djinné r. 1290 jako

ást zboží biskup Pražských, jež r. 1436 zapsáno bylo rodin Trk z Lípy,

ve které drženo bylo do 1. 1547, kdy koupil Keblov Jindich Opršal z Jetichovic

a manželka jeho Dorota. Týž usadiv se blízké tvrzi Vesci, odkázal r. 1569

Keblov, Ke.blovec a Vesec synu svému Janovi, který ješt r. 1589 se tu uvádí.

Krátce na to drží statek tento Jaroslav Mían z Klinšteina a' z Roztok, který

r. 1613 vše, Vesec se dvorem poplužným a pivovarem, druhý dvr u vsi

Keblova, ves Keblov s podacím kostelním a díl v Nmících prodal paní

Johance ejkové rozené z Hrzance z Harasova. Pravdpodobn statek tento

nebyl splacen, nebo r. 1652 spatujeme na nm Johanku Mianovou ze Mnichu

s manželem jejím Vácslavem M^ianem z Klinšteina. R. 1663 drží Keblov Václav

Vojtch Majdrle z Mausberka, kterému za dluhy byl r. 1670 prodán Jindichovi

Haugvicovi z Biskupic. Týž r. 1678 tržil jej Janovi Samuelovi Mathysovi

z Hostiny, který zbudoval zde nový devnj zámeek. Po smrti jeho i maželky

téhož spatujeme v Keblov r. 1690 syny jejich Vácslava, Bohuslava a Vrati-

slava, kteí r. 1703 trhem postoupili jej Janovi Leopoldovi Donatovi, knížeti

Trautsonu a z Falkenšteina. jímž pipojen byl trvale ke Kivsoudovu.

Farní chrám zdejší zasvceny Nanebevzetí P. Marie uvádí se f. 1350

plebanií v dkanátu Štépánovkéin. naež byl filiálním ke Štpánovu ,i na

sklonku 1. 1725 k Dol. Královicm a posléze ke Kivsoudovu. R. 17NS zízená

kaplanská lokalie promnna byla r. 1858 v samostatnou faru.

Orientovaná budova kostelní zbudovaná ve slohu gotickém utrpla znané

pohromy požárem r. 1895 v Keblov zuícím, pi nmž etné památky výtvarné

jako hlavní oltá, zvony, atd. — vzaly za své.

Vž chová 4 nov pelité zvony v díln Arnošta Diepolta \ Praze,

Starobylá cínová ktitelnice zdejší datnie se od r. 1682.
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Škola zdejší pipomínána jest ode dávna. Pvodn jednotídní byla r.

1830 rozšíena na dvoutídní; v dobé pítomné ítá 3 tídy. Budova školní

odvozuje se od r. 1813, k níž 1901 provedena byla potebná pístavba.

Piškoleny k ní jsou: Keblov, Sedlice, Sedtnipany a Kaerov, který

ítá 19 ísel s 9(1 osadník\:. kteí — mimo 3 ísla — druhdy náleželi k druhé

tvrti svobodnické v kraji áslavském.

Podobný živel vykazovala blízká ves Nmíce, ležící severovýchodn

od Kaerova (15 km) s tím rozdílem, že svobodníci zdejší pidleni byli ku

prvé tvrti svobodnické. V osad této. kde naítáno 212 duší v 39 íslech, nalézá

se jednotídní škola obecná.

KOSTEL V MNICHOYIClCri.

Než v ped! Okresní silnicí vedoucí lesem smrem severozápadním

a dále kol rybníku docházíme (25 km) do vsi Mnichovic. která leží 474 m
nad mo. a má 92 p. se 526 obyvateli; dlí se na dv ásti, z nichž severo-

západní, vzniklá rozprodáním poplužného dvora, sluje »Familie« a severový-

chodní nad rybníkem, která zove se »Valy , kdež dosud spatiti lze stopy

píkop a násp, zbytek to devní tvrze.

Dvoutídní obecná škola zdejší vznikla odškolením o Borovnice r. 1897

a zízena byla pro ni pízemní budova školní, — ve stedu tém západní ásti

osady situovaná. Táž odevzdána byla úeli svému 15. února 1898. R. 1904

piadén ke škole zdejší pokraovaci hospodáský kurs.

Pozornost naši v osad této upoutá filiální kostel sv. Apošt. Filipa

a Jakuba, který již r. 1350 pipomíná se ve farním dkanátu Štpanovském.
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Orientovaná budova tato ve stedu obce na levém behu potku
situovaná vykazuje sloh gotický a zajímavou stechu devné vže, která

sahá takm k zemi.

Vž chová ti zvony, z nichž nejmenší jest z r. 1473, a nejvtší z r. 1560.

Starobylá osada tato jsouc zbožím biskup a arcibiskup Pražských,

náležela zprvu ke Štpánovu, Do této doby spadá vznik zdejší tvrze; uvádli

se totiž roku 1379 zde nápravníci Havel a Boten, z nichž jeden — neznámo

však který — tvrz v Mnichovicích sob založil.

R. 1436 zapsány byly Mnichovice Sigmundem Mikulášovi Trkovi z Lípy,

jímž pipojeny byly k Vlašimi a držány k ní až do r. 1547, kdy s Kivsoudovem

odprodány, s nímž soubžn prožívaly další osudy. — Zánik tvrze spadá do

XVI. století.

Z Mnichovic cestouk jihovýchodu vedoucí (25 km) navštívíme osadu

Stroj etice se 416 obyvateli v 73 íslech a dvoutídní školou, ležící pi

okresní silnici do Kivsoudova vedoucí, kam také povždy poddána byla.

Odtud vydejme se (35 km) do llornv nice, jež ve výši 466 m nad

moem jsouc položena, ítá 34 domy se 183 obyvateli. Podobn jako Mnichovice

skládá se i tato osada ze dvou ástí a to: ze západní >na familiích« zvané

a rozdlením dvora 1 vzniklé a východní. — na mírném návrší situované a odtud

»na kopci« zvané. Zde shledáváme se se školou, kostelem, farou a jedno-

patrovou bývalou: svobodnickou rychtou p. 31.

Škola zdejší vystupuje již r. 1771 jakožto jednotídní — farní — a zahajuje

osvtné psobní svoje v devné chaloupce, která stávala v tch místech,

kde v pítomné dob fara se nalézá.

Teprve r. 1820 zbudována byla nynjší škola o 2 tídách, která r. 1887

rozšíena byla na tít í dní. Po odškolení se Mnichovic r. 1897 redukována

byla na dvoutídní, avšak již r, 1903 zízena byla opt pi ní díví tída

poboná.

Školu zdejší navštvují dítky z Chmelného, Kunovic (Kunjovice), Otroíc

a miýna Chudomelova.

Starobylý zdejší kostel devní, zasvcený sv. Apošt. Petru a Pavlu,

pipomíná se již r. 1350 mezi farními v dkanátu Štpanovském. Ja'ko ostatní

kostely okolní tak i tento V XVI. vku opaten byl farái pod obojí, z nichž

poslední r- 1624 faru zdejší opustil. Osielý kostel dán by! po té pod správu

faráe Kivsoudovského a od r. 1725 echtického. Lokalie zdejší, zízená r.

1785 povýšena byla 1. 1858 na faru. — Pvodní osielý kostel zvetšel tak.

že r. 1843 sessul se štít jeho a bylo nutno jej rozebrati. Po dlouhých pípravách

teprve dne ni. ervence 1854 položen základní Kámen k nynjšímu prostornému

chrámu Pán, který 13. listopadu 1859 byl vysvcen. Orientovaná stavba

tato slohu novogotického, která /. daleka rýsuje se na obzoru, má v prelí

stihlou vž, jež byvši pvodn vyšší, vichrem r. 1S70 byla stržena, pi emž
klenba chrámová a varhany utrply velké škody, oiráni obraz sv. Apošt.

Petra :i Pavla v chrámu zdejším jest dílem mistra Lhoty,
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Ve vži nalézají se 4 zvony pelité r. 1839 K. Bellmannem v Praze ze

zvonoviny nabyté ze zvon starých.

V starobylé 'osad této uvádí se již r. 1371 Svebor panoše z Borovnice

a po nm r- 1412 Bohunek z Borovnice. který zpeetil známý stížný list ke

sboru kostnickému. Nedlouho na to shledáváme se zde s vladyky Sudliky

z Borovnice, po nichž v dobách hnutí husitského zapsána byla Borovnice —
najm však dvr poplužný s polovicí podací kostelního rodin Mikuláše Trky
z Lípy. Zbytek, t. j. druhou polovinu podací získali zemane ve Chmelném.

R. 1547 pi rozprodeji zboží Trkovského získal Borovnice s podacím tamním

a Kuniovic (Kunovic) rytí Jindich Opršal z Jetichovic, po nmž syn jeho

Mikuláš prodal r. 1569 statek tento rytíi Štpánovi Stelovi z Rokyc a na

Kivsoudov, který získav též statek Vácslava Ptáka ze Chmelného, pipojil

celou tuto osadu navždy ke Kivsoudovu.

Z Borovnice erární silnicí — minuvše hospodu K u o v k u — dorazíme

(2 km) d o K ii n j o v i c (K u u o v i c), v nichž sídlí 208 osadník v 35 domech.

Dále odtud cestou na západ vedoucí (15 km) navštivme bývalou svobodnickou

osadu AI i e t i c e, jež mají 232 obyvatele v 37 íslech popisných. Y ddin
této uvádí se nejprve rod vladyk Braun z Mietic a po nich od XVI. vku
rod Ržk z Rovného. Vedle nich díl vsi Mietic držel Jan Vostrovec ryt.

z Královic a na Vlašimi, který zpeetiv akt koníederaní odsouzen byl dne

19. kvtna 162] hrdla, cti a statkv. Miíetice. jež zddil po svém otci Vilémovi,

prodány proto 1. 1622 Fridrichu z Talmberka, presidentu nad apelacemi.

Odtud smrem jihovýchodním (15 km) jdouce docházíme osady Chmel-
ného se 172 osadníky v 2s domech, která druhdy ítána byla ke druhé tvrti

svobodnické v kraji áslavském a jež pamtihodná jest tím. že skytala

odedávna bydlo etným šlechtickým rodinám vlasti naší najm však: 1.

Vladykm ze Chmelného. z nichž vynikl Chval ze Chmelného. známý stoupenec

strany katolické i bojovník Lipanský, a syn jeho Vieher z Chmelného; 2.

Rodin Pták ze Chmelného; 3. Kamarýtm ze Zirovniee a 4. Holejšovským

ze Slavtína. — Vedle synagogy poutá zde pozornost naši úhledná návesní

kaple, která ve vku minulém postavena byla.

Vykroivše ze Chmelného smrem jihozápadním, picházíme vozovou

cestou ke kíži, od nhož krátce na to vstupujeme do tišiny lesní, která snivým

klidem, perušeným tu a tam trilkem pvce opeence nás kochá déle než tvrt

hodiny. Opustivše les docházíme (35 km) Pravonína, který maje 672

obyvatele ve 111 domech, rozkládá se as 4 km severovýchodn od památného

Blaníka na návrší ve výšce 550 m nad moem. Malebná poloha Pravonína

náleží nesporn k nejkrásnjším prospektm okresu Dolnokralovického, zvlášt

proto, že poskytuje chodci z blízkého pahorku »Kalvarie« zvaného úchvatný

výhled pes celý takmé okres do širošíré východní dálavy, na jejímž obzoru

postehujeme hbety Nelechovské. Pro tuto svou povýšenou polohu nad okolní

krajinu postrádá Pravonín vlastního vodstva i vody pitné, která musí se sem

od vsi Bukové vodovodem 2121 km dlouhým pivádti. Pvodem svým sahá
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Pravonín do XII. století, nebof již r. 135(1 uvádn zde farní kostel v dkanátu

Štpanovském, k nmuž podací až do roku 1420 náleželo proboštm blízkého

kláštera v Louovicích. Roku 1437 16. íjna zapsána byla ves tato Stgmundem

Janovi z Blaníce, po jehož smrti správu Pravonina r. 1454 vedli poruníci

dítek jeho Jan Škaredek z Nesper a Hroznatá z Okrouhlice. Na sklonku XV.

vku spatujeme na Pravoníné rodinu Trok z Lípy. z nichž Mikulášovi Trkovi

z Lípy 27. ledna roku 1514 králem Vladislavem potvrzen byl. R. 1548 Burian

a Ferdinand Trkové z Lípy vkladem prodali Pravonín Jindichovi Kekulovi

ze Stradonic, jehož synm Vácslavovi Adamovi a Albrechtovi r. 1578 od krále

Rudolfa k zpupnému ddictví odprodán byl. Krátce na to ujal Pravonín k ruce

své Vácslav, který proslul jako nevšední dobrodinec tamního lidu poddaného.

Kšaftem, jenž dán byl na Pravoníné ve stedu den sv- Víta roku 1616, odkázal

ves Pravonín s podacím, tvrzí a sídlem, dvorem poplužným a pivovarem

bratím Vácslavovi a Mikulášovi Salavm z Lípy. Týž r. 1595 obmyslil

poddané své právem volného nakládání se statkem jejich a r. 1597 kostel

zdejší nádherným zvonem. Po bratích Salavech. kteí drželi Pravonín do r.

1622, shledáváme se zde r. 1624 s Oldichem, Vácslavem z ían, a po nm
s Purkhartem Kekulem ze Stradonic, ve kterémžto rod trval do 1. srpna

1661, kdy prodán byl Janovi Reihardovi Švábovi z Regersdorfu. Tento nemaje

vlastních potomk adoptoval za syna kmotence svého Jana Reiharda Oersona

z Malmedi, který po smrti nevlastních rodi svých 6. února roku 1690

statku tohoto se ujal. Po smrti jeho r. 1690 spravovala zboží Pravonínské

zstalá vdova Maj\e Kateina a po ní syn její Josef, jehož nástupce František

Gerson r. 1706 tržil je Janovi Ignácovi Caretto hrabti z Millesimo. Smnou
dostal se r. 1733 statek tento Albrechtovi Maxmiliánovi hrabti Desfours

a po nm r. 1739 Placidovi Qialdi. Další držitelé Pravonina jsou: Vácslav

Vejvoda ze Štromberka a vdova po nm Anna Marie rozená z Brandenburku,

jejxhž syn Jan Michal r. 1800 prodal jej Kajetánu Hrušovskému z Hrušová

a tento za rok Karlovi Perglerovi z Perglasu; R. 1818 držel Pravonín Jan

Pachta z Rájová a po nm r. 1836 Jan de Fin. Od r. 1843 shledáváme se zde

s rodinou Vojtcha Kulicha, která smnou postoupila je Fischerovi. Krátce po

nm vystídali se zde pražský hoteliér M strka, banka ve Vysokém Mýt.
(i. Grimm ze Zitavy a Frant. Prášek.

Vznik tvrze zdejší spadá do XVI. století a zánik, tuším, do r. 1045. kdy
Švédy byl Pravonín vypálen a spustošeh. Zámek situovaný na severní stran

návsí by] Vácslavem Vejvoou ze Štromberka obnoven a sochami ozdoben.

Zajímavý a starožitný kostel zdejší, zasvcený sv. Janu Ktiteli, již roku

1350 byl farním; pozbyv faráe pod obojí r. 1024, byl pidlen pod správu d-
kan Naeradských, kdež trval až do roku 1709, kdy znovu opaten lni vlast-

ním faráem.

Orientovaná budova tato slohu románského }es1 pvodní rotunda. Ellyp-

tickou lo uzavírá na východ okrouhlá apsida, proti níž na západ vypíná se
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tyhranná vž. Opravami valn byl ráz svatyn této znehoocen. etné

náhrobníky svdí držitelm a patronm kostela tohoto. Ve zvonici visí 3 zvo-

ny jednak z dílny mistra Brikcího, jednak Bartolomje a dále Baltazara Hof-

manna v Novém Mst Pražském.

O farní škole pravoninsk iní se poprvé zmínka na poátku XVIII. sto-

letí, a stav její, jakož i uitelstva, byl týž jako pi školách jiných. Sociální po-

stavení tehdejšího uitele a kantora zdejšího seznati lze z písahy, kterou dne

8. ledna 1733 složil kantor — poestný muž — Václav Holešovský. Písahali:

»Já Václav Holešovský pisahám Pánu Bohu všemohoucímu, že pes celý as
trvající mé kantorské služby nejprv sob k cviení svenou mládež v niemž,

což by proti samospasitedlné katolické víe buto emi aneb skrytedln e-
lilo, ani ve škole ani jinde vyuovati nebudu, aniž dopustím, bych buto já sám

aneb nkdo jiný ve škole ml nco nekatolického a proti víe zpívati, mluviti

aneb pednášeti. Anobrž pipovídám, že podle mé lidské možnosti se vší pil-

ností, s píslušnou kázní mládež sob svenou jak v pobožnosti, tak v dobrých

mravích a v cnostech, jakož i v potebném umní cviiti a vyuovati budu.

Pipovídám též nynjšímu zízenému P. farái i budoucím píslušnou est,

uctivost a vážnost proukazovati a ve všech duchovních vcech píslušnou po-

slušnost zachovati. K tomu mi dopomáhej Bh Otec, Syn i Duch Svatý.«

Pvodní jednotídní škola zdejší rozšíena byla r. 1884 na dvou a r. 1895

na trojtídní, k níž piškoleny jsou mimo Pravonín osady Volavka, Tisek a

Buková.

Z Pravonína smrem jižním pes Tisek (2 km) s 95 obyvateli v 15 do-

mech a Bukovou (1 km) s 88 osadníky též v 15 íslech, dojdeme okresní

silnicí (2 km) do osad A n n a v s i a Horní Lhoty, z nichž prvá 42 domy

s 256 obyvateli a druhá 155 lidí ve 23 íslech popisných ítá. Píchozího do

Horní Lhoty, která dosahuje 58(1 m výše nadmoské, vítá na povýšeném mísí

okolí dominující vkusná budova dvoutídní školy zdejší. Jak letohrádek se nám
pedstavuje! Jsouc rozsáhlou školní zahradou a níže luinatou návsí v prelí
lemována, slouží k nemalé ozdob smutného a opuštného kraje tohoto. Zadu-

mané a smutkem roztesknlé oko naše pi pohledu na školu tuto zaplane a

zajiskí. Pece jeden radostný bod se mu naskytl. — Ohlédneme-li se po hi-

storii školy této, zvidáme, že poátek snah po samostatné škole osadník zdej-

ších spadá do druhé polovice XIX. století, kdy zavedeno bylo zde vyuování

v dob zimní, jež sveno bylo Vakovi, kostelníku z Naeradce. Týž platu

požíval bídného; mimo stravu totiž, které se mu poadem po íslech dostávalo,

dávala mu obec roni 10 zl. na boty. Po nm obstarávali kurendu zdejší ui-

telští pomocníci ze Zhoe, kamž Horní Lhota byla piškolena. V roce 1899 po-

volená celoroní dvoutídní píškola stala se roku 19(13 školou samostatnou,

pro niž téhož roku zízena byla nynjší budova školní z nové hmoty""stavební

— korkových desek. Piškoleny jsou osady Horní Lhota a Annaves. Djinný
vývoj Horní Lhoty, — druhdy též Ovesnou Lhotou zvané, —

, spjat jest tsn
s djinami Pravonína. Toliko v dob nešastné a osudné bitvy blohorské spa-
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niieme na zdejším dvoe Lhotce .lana Sudliku z Borovnice, který akoliv

súastnil se vzpoury stavovské, byl r. 1629 perdonován a dále na Lhotce z-
staven. Potomci jeho tržili ji po té držitelm Pravonína. Emfyteutisací dvoru

Lhotky, na sklonku XVIII. vku pedsevzaté, vznikla piškoleuá osada Anna-

\ es, která od Horní Lhoty oddlena jest toliko rozsáhlou travnatou návsí »0-

hrádky« zvanou. Rozlouivše se se zdatným kulturním pracovníkem, zdejším

íd. uitelem Vojt. Alferiem. namííme kroky své k severovýchodu a dochá-

zíme cestou vozovou a lesem po hrázi erného rybníka (4 km) Zhoe o 20

íslech, v nichž bydlí UM duši'. Starobylá osada tato náležela druhdy kapi-

tule Vyšehradské; jež chrám zdejší. Povýšení sv. kíže, který již r. 1350 uvádí

se farním v dkanátu Stpanovském, založila. Roku 1436 dostávši se Zho
v zástavu rytíi Mikulášovi Trkovi z Lípy trvala v rodin této až do roku

1547, kdy koupil ji s okolními vesnicemi rytí Štpán Stela z Rokyc, který

ji pipojil k Kivsoudovu, u nhož stále trvala.

Gotický chrám zdejší chová starobylou archu práce nevšední a vž jeho

skrývá zvony, z nichž jeden dsituje se z r. 1612 a druhý z r. 1770.

Poátek školství zdejšího spadá clo XVIII. vku. Pvodní devná bu-

dova školní z roku 1789 nahrazena byla léta 1830 nynjší budovou zdnou,

úelm školním pln vyhovující, jež v pítomnosti ítá 2 tídy a 1 poboku.

Navštivivše odtud severovýchodn ležící Jeníkov (1 km), který vy-

kazuje 49 dom s 338 obyvateli, prohlédneme si na blízku ležící filiální hbitovní

kostel sv. Kateiny ze XIV. století a vydáme se na další pout (3 km) do vý-

chodn ležícího msteka e c h t i c, které ítá 890 obyvatel ve 134 domech,

a prostírá se po obou stranách erárni silnice na náhorní rovin, která skláni

se k severovýchodu, ve výši 4is2 m nad moem. Velké tvercové námstí, je-

hož stedem po délce vine se erárni silnice benešovsko-jihlavská, obklopeno

jest se všech stran jednak pízemními, jednak jednopatrovými domy. Na dolní

stran jeho spatujeme zámek, — rozsáhlou to jednopatrovou budovu dvou-

kídlovou, která mimo portál prosta jest všech stavitelských píkras. Letopo-

et nad hlaivím jeho vchodem uvedený hlásá, že vznikl léta 1656. Místnosti

jeho slouží nazvíce za píbytek soukromníkm a jsou prosté; toliko ve tech

pokojích uchovány jsou nástnné malby s výjevy biblickými a komickými.

Mimo to v jedné místnosti uložena jest stará registratura vrchnostenská. Zvt-

Šelý zámek tento byl roku 1905 podroben vn i vnit dkladné oprav.

Jdouce od zámku po silnici vzhru, mijím po pravé stran vkusnou

radnici mstskou a dále chrámovou zdnou zvonici, v niž umístny jsou ti

starožitní-' zvony.

Y bezprostední blízkosti této na míst povýšeném spatujeme farní ko-

stel sv. Jakuba Velkého, který již roku 1350 uvádn jest farním. Orientovaná

budova tato — najm knžišt — poukazuje k pechodnímu slohu gotickému;

etným' požáry a opravami pozbyla však pvodního rázu stavitelského. Ko-

stel tento, osiev roku 1634. byl dán pod správu fará v K í i

\-soudov, kde trval

až dn léta 1725, Kdy opaten byl opt samostatným faráem.
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Na téže stran vedle kostela nalézá se škola. Pokud pamt sahá. již r.

1592 uvádí se pi škole echtické rektor a pomocník, jichž jména však ne-

uchována. Ze známých a nejstarších uitel zde psobících butež uvedeni:

roku 1625 Adam Joanides Tharmohorský, r. 1650 J::kub Leopold, r. 1668 Ma-

tiáš Ostratlus a r. 1669 Vojtch Audencius z Kladrub. Do této doby spadá úpa-

dek školství Cechtického; teprve, když ujal se panství Leopold Donát kníže

z Trautsonu a Lalkenšteina, nastal obrat k lepšímu. Škola i uitelstvo opa-

teno náležit. Pvodní dvoutídní farní škola promnna byla r. 1875 v tí-,

r. 1883 ve ty- a konen roku 19(13 v pti tídní.

Piškolené osady jsou: ernicí. Malá Paseka, Ržkova Lhotice ai Sudi-

slavice.

Pvodní tvrz echtická nalézala se za kostelem v místech, kde dodnes

»na hradé« se íká.

Vedle tchto uvedených budov hostí Cehtice c. k. poštovní a telegrafní

úad. c. k. etnickou stanici a jest sídlem obvodního lékae. Z vynikajících ro-

dák zdejších nutno popedn vzpomenouti Ferdinanada enského (nar. 9.

kvtna 1829), spisovatele, setníka a professora vojenské akademie ve Víde-

ském Novém Mst.
Starobylé msteku toto, které chová ve svém znaku stíbrnou lilii v er-

veném poli. pipomíná se již na poátku XIV. století, jakožto sídlo vladyk »z

cchtic-. z nich/ nejprve uvádni jsou Jindich a Vojslav z Cekšic a r. 1318

píbuzní ieich Slávek". Za nezletilé potomky jejich Vácslava a Hemana hospo-

dail zde r. L360 Beneš ze Zdislavic. Po nich koupí získali echtie Tluksóvé,

z nichž na kolbišt djinné r. 1303 vystupuje zde Oneš Tluksa z Cechtic.

který díve držel též Lhotice, a jejž následoval, tuším, r. 1390 syn, Hynek

Tluksa z Cechtic.

Roku 1390 spatujeme však zde vedle Hynka též Viléma z Pavlova

i z Blaníce jako spolupodatele kostela zdejšího. Rod Tluks totiž vyprodav

se z krajiny této, odstupuje zde z jevišt djinného a roli jeho pejímá okolo

r. 1411 v eehticíeh Jetich z Cechtic a od r. 1419 Oldich Foré z Hlavatec,

po nmž následoval r. 1438 Ctibor Foré. Po bezdtném nástupci jeho Janovi

z Královic ujímá r. 1454 echtice manželka jeho Marta z Bezí, jejíž syn

Martin Jan ze Smilkova vyprosil si je od kráie r. 1457 jako odúmrté. in
Jan poízení, odkázal r. 1464 statek svj ujcm svým Svatomírovi a Nedamí-

rovi z Bezí, a tak na poátku XVI. vku objevuje se na eehticíeh rodina

Netvorskýeh z Bezí, z nichž známi jsou Jan a Pibík, kteí r. 1521 ddili

msteko' toto i s tvrzí po svém otci Alešovi rovným dílem. Po Pibíkovi

ujal se r. 1550 poloviny syn jeho Albrecht, který 15. ervence 1578 tržil ji

se Štpánem Stelou z Rokyc; Podobný údl stihl i druhou polovinu. Jan

totiž postoupil ji rytíi Adamovi epoví z Neveklova a ten r. 1573 ryt. Ber-

nardovi Hodjovskému z Hodjova, který r. 1580 trhem pustil ji výše uve-

denému Štpánu Stelovi z Rokyc, ímž celé echtice spojeny byly s Kiv-
soudovem. Rod Stel z Rokyc (Štpán a Jindich) všemožné peoval
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ú povznesní hmotného blahobytu poddaných; známof, že pro Cechtické vy-

mohl prvý právo trh a mýto, druhý pak osvobodil je od odúmrt a poskytl

jim práva soudního i hrdelního vedle etných jiných blahovlí a výsad.

Straniv stavm, byl r. 1622 Jindich Stela z Rokyc odsouzen tetiny

jmní, naež echtice a Kivsoudov prodány byly král. tiskem cizozemci,

rodem ze Švýcar, Hugovi z Halveilu, po jehož smrti ujal se syn jeho Jan

Sebestian. Týž usadiv se zde trvale, vystavl r. 1656 pítomný zámek, na

nmž sedl až do roku 1678; tohoto roku totiž oba statky echtice i Kiv-

soudov koupila a spojila Jana Barbora hrabnka z Karetta a z Millesima,

rozená ze Zdaru a na Pacové. Ovdovvši prodala paní tato roku 1694 obé

Františkovi Antonínovi z Halveilu, který trhem postoupil je r. 1702 Janovi

Leopoldovi Do na to vi hrabti z Trautsonn a z Falkenšteina na Dolních Králo-

vicích, ímž pipojeny byly k panství dolnokralovickému. —
Z echtic vykonejme nkolik výlet do okolí. Dejme se na pouf nejprve

okresní silnicí na jihozápad a od kíže tém na jih vedoucí. Po pravé stran

míjíme v klinu lesním dumající Jistbici a po levé osadu Sudislavice
též Sul i,slavíce zvané s 69 osadníky v 11 domech, kde v XV. století

sedli vladykové ze Sudislavic, z nichž roku 1409 pipomíná se Vácslav, který

r. 1415 zpeetil stížný list ke sboru Kostnickému. Roku 1448 setkáváme se

na Sudislavicích s bratími Jindichem a Janem ze Sudislavic, kteí inn
úastnili se pokoení hrdé Prahy Jiím Podbradským. Zápisem r. 1436 do-

staJo se osady této rodin Trku z Lípy a oi nich r. 1547 trhem Jindichovi

Kekulovi ze Stradonic, který ji tuším r. 1550 prodal rytíi Jindichovi Stelovi

z Rokyc, ímž trvale spojena byla se statkem echtickým a Kivsoudovským.

Stavivše kroky své v Starých a Nových P r a c h a n e c h, z nichž

prvé 144 osadníky a 23 domy, druhé 94 duše v 16 íslech ítají, docházíme

(3 km) áslavská, kde naítány 43 domy s 281 obyvatelem. V osad

této, — v starých zápisech též »ves Cáslavský« zvané, — jako v trvalé

souásti statku Pravonínského vyvíjely se djiny lidu i pdy soubžn s Pravo-

nínem. V pítomn dob shledáváme se zde s trojtídní obecnou školou a tídou

poboní. Vrátíce se do Prachan, po okresní silnici smrem jihovýchodním

dojdeme (2 km) starobylé Mohelnice — s 29 domy a 190 osadníky —
zajímavé tím, že jest stanovištm mohyl z poslední doby knížecí. Odtud

tímže smrem jdouce dorazíme (1 km) do Keší na, který má 53 domy se

257 dušemi a situován jest pi stoku potok Lukaveckého s Prachanským,

a to na levém behu potoka Lukaveckého a po obou bezích potoka Prach-

anskho. Z budov upoutá pozornost píchozího kostel a škola. Farní chrám

zdejší zasvcený sv. Bartolomji již r. 1350 pipomíná se mezi farními v dka-

nátu Cervenoeickém, což úpln potvrzuje starobylost jeho. V dob hnutí

náboženského v XV. a XVI. století byl obsluhován jednak knžími pod obojí.

jednak protestantskými. Když r. 1620 poslední pastor. Martin Mareš zvaný,

faru zdejší opustil, byl osielý kostel zdejší dán pod správu fará v Lukavci.

R. 1786 zízena byla pi nm kikalie kaplanská. která léta 1856 promnna
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byla opt v samostatnou faru. Pvodní, vkem sešlá budova kostelní byla

r. 1874 stržena a na míst jejím zbudován byl nový a prostorný chrám Pán
ve slohu gotickém. Vž téhož slohu tají ti zvony. —

Pvod školy zdejší sahá pravdpodobn do XVI. století. Zel, že zpráv

o ní z této doby se nám nedochovalo. Teprve r. 1620 zvídáme o rektorovi

Bedichovi Damborském, který vojskem nepátelským byl umuen. V strasti-

plné dob poblohorské umlkl hlahol uitele i mládeže ve škole zdejší a dítky

navštvovaly školu buve Viklanticích neb v Lukavci. Teprve rok 1784 pinesl

obrodu v Kešín na vinici uitelskou. Škola nov založena a umístna v ísle

15. Od íoku 1825 datuje se nynjší budova školní; vykazuje ti tídy, jež plní

dítky z Kešína, Mohelnice, Cennic, Bláznova, Kramolína, Skoidolovic

a Stédrovic.

Pvod osady Kešína odvozován jest od vladyky Keše, jehož potomci

v XIV. a XV. stol. s okolními vladyky sedíce na zdejší tvrzi vykonávali podací

ke kostelu zdejšímu. Poslední z nich — Jan z Kešína — zpeetil r. 1415 známý

stržný list ke sboru Kostnickému. V dob odporu stav eských držel Kešín

rytí Smi] Lukavecký z Lukavce, horlivý stoupenec strany protestantské, který

pro úastenství pi povstání odsouzen byl r. 1623 poloviny statku a to: 4000

kap grošv a statku i vsi Kešína se tvrzí a dvorem poplužným, což koupil

téhož roku Volf Jií svobodný pán z Póttingu a Persingu a pipojil k Lukavci.

Vkladu na Kešín dosáhl však teprve r. 1641. Pozdji spatujeme Kešín pi

panství Dolnckralovickém.

Jihovýchodn od Kešína (1 km) silnici docházíme do Bláznova též

Bláznova zvaného, kde v 17 domech sídlí 115 osadník, a jenž na návrší

proti mlýnu hostil druhdy tvrz dosud nezjištných držitel. Valy a píkop jsou

ješt stávajícími zbytky téže.

Odtud pes Kramol i n (23 domy s 145 obyv.) navštivme jihovýchodn

ležící (3*5 km) B u e n i c e, osadu to s 59 domy a 379 obyvateli ve výši

581 m nad moem situovanou. V starobylé obci této shledáváme se s filiálním

kostelem, školou, zbytkem tvrzišt a lihovarem.

Filiální kostel zdejší, zasvcený sv. Apošt. Šimonu a Judovi, uvádí se

r. 1350 plebanií v dkanátu ervenoeickém; od. doby poblohorské pipojen

byl ke Košeticm. Zajímavá budova chrámová odkazuje k dob románské;

celý pdorys — apsida i okna tomu nasvdují. Vž na západní stran r. 1834

ke kostelu místo devné zvonice pistavená, chová 3 zvony v XV. vku.

Vznik školy zdejší spadá do roku 1871, kdy zízena byla zde jednotídní

píškola mateské školy Košetické, jež r. 1876 stala se samostatnou, a pro

niž zbudována byla r. 1880 nová budova školní. Roku 1890 rozšíena byla

škola zdejší na dvoutídní, kterou navštvují nyní dítky z Buenic a Babic.

Prvé zprávy o Buenicích spadají do XVIII. stol., kdy vystupují na jevišt

djinné Vok z Buenic a po nm r. 1295 Beneš z Buenic. Ve století XIV. známe

bratry Oldicha, Sezema, Albrechta a Pibíka z Buenic, z nichž Oldich ješt

r. 1391 sedl na Buenicích. Syn jeho Zdeslav uvádí se zde od r. 1398—-1401
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zdejšímu farái platy v blízkých Babicích s chalupou a tvrtí role na vydržení

knze stídníka. R. 1417 držel Bueniee Mikšík z Buenic a po nm r. 1438

Mikuláš Sokol z Lamberka. Od r. 1440—1458 setkáváme se zde s úastníkem

sjezd áslavského Benešem z Buenic, po nmž získali je trhem na sklonku

XV. stol. rytíi Vojslavští z Vojslavic. Do této doby dlužno položiti zánik

tvrze zdejší i emfytentisací dvoru Pozdji dostaly se Bueniee Trkm z Lípy

a dzáriy byly ke Svtlé a Lipnici, až r. 1596 prodal je Jan Rudolf z Lípy ke

Košeticúm, s nimiž do r. 163°, kdy pipojeny byly k Horce u Onšova, mly
tutéž vrchnost.

Od r. 1693 náležela osada tato ke statku Cechtickému a Kivsoudovskmu.

Z pvodní tvrze, která nalézala se pode dvorem, spatiti lze dosud valy

a píkop — skrovné to zbytky dávné její slávy.

Jihozápadn (2 km) od Buenic nalézá se piškolená a starobylá osada

Babice. Má 29 dom a 202 obyvatele. Osudy její kryjí se s djinami

Buenic. Odtud vrátivše se do Buenic, po okresní silnici smrem východním

(35 km) dorazíme do Košetic, které rozloženy jsou na náhorní rovin

svažující se k severozápadu —i podél erárríi a od ni odboující okresní silnice

ve výši 512 m nad moeni. Okolí Košetic v pozadí svém ohranieno jsouc

vábnými lesy Hájem a Hrou Onšovskou, skýtají píjemné vycházky. Roku

1910 naítány zde 903 duše ve 133 domech, které mimo zámek, školu, poštu

a zájezdní Duffkv hostinec jsou vesms pízemní.

Pišedšího poutníka od Buenic vítá hned u silnice na pravém kraji osady

zámeek, proti nmuž situováno jest jednopatrové sídlo velkostatkáské s pi-

lehlými budovami hospodáskými, lihovarem a rozsáhlým parkem na míst,

kde ped rokem 1725 stávala devní Košetická tvrz, kterou místo bývalé

pusté zbudovali v XVI. vku potomci Mikuláše Bekovského ze Šebíova.

Nynjší skvostná budova zámecká založená r. 1725 hrabtem Josefem Jaro-

slavem z Vžníku, nkdejšího hejtmana kraje áslavského, chová mimo bo-

hatou knihovnu drahocennou sbírku obrazv a gobelín. Z etných architekto-

nických píkras poutá pozornost naši umlá práce zámenická, míže v popedí

balkonu a chrli. Pekroivše silnici vstupujeme stromoadím vkovitých lip

na hbitov, v
r jehož stedu vypíná se farní chrám zasvcený sv. Janu

Ktiteli.

Týž uvádí se již r. 135(1 jako plebanie v dkanátu ervenocickém. Byv
od roku 1420 spravován farái pod obojí, osiel r. 1620; teprve r. 167(1 vidíme

pi nm administrátora, který r. 1762 stal se opt samostatným faráem. V ori-

entované budov Chrámové spatíme obraz, který vnoval kostelu zdejšímu <r.

1650 Martin Košetický, a dále tré uáhrobnik, svdících jednak rodin Bc-
kovských ze Šebíova. jednak šastnému K"šctickému z Horek. Pilehlá ke

chrámu vž chová Ii zvony, z nichž dva datují se z poátku XVI. století a

ieden z r. 1719. Povšimnuvše si na hbitov hrobky rodiny rytíe z Bohmu,

navštívíme v bezprostední blízkosti se nalézající školu, — pastorka to obce
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KOSTEL SV. VÁCLAVA V HODKOVÉ.

Košetické. Naprosto nevhodná

a nezpsobilá tato budova

školní jest smutným a vý-

stražným obrazem doby. A

pece vznik školy košetické

spadá, tuším, do poloviny

XVIII. vku. Známof totiž, že

již r. 1762 pi farní administra-

ci uvádí se zde škola, která do

roku 1873 nalézala se v domku

»st.aré škole*, poblíž zámku.

Pítomná budova školní, za-

koupená k úelm vyuováni

c. k. okresní školní radou v

Ledi r. 1871, jest bývalé sou-

kromé a obchodní stavení P-
vodní škola dvoutídní byla r.

1878 rozšíena ve títídní; v

pítomné dob zízena byla

pi ní tída poboná. Piškole-

ii y k ní jsou: Košetice, Nová

\ es. Krasolesí a dvr Horka,

krom nkolika samot. — Poblíž telegrafního a poštovního úadu nalézá se sy-

nagoga, — budova to prostá a jednoduchá.

Zalétneme-li duchem do minulosti Košetic, zvídáme, že zakladatelem jich

byl Košeta, a že již ve XIV. století sedli zde vladykové z Košetic. z nichž

prvý — Vchyna — zpeetil r. 1415 stížný

list ke sboru v Kostnici. Dalšími majiteli

byJi vladykové Vojslavští z Vojslavic,

Burian Trka z Lípy, Mikuláš Bekovský
ze šebíova, Johana Eusebie Bekovská,
Jan Václav Karel ze Svarová, Karel hra-

b Parys z Lodronu, hrab Caretta z Mil-

lesimo; dominikánský klášter na Malé
Stran v Praze. Ferdinand Jií Vražda z

Kunvaldu, baronka z Razan, Josef hrab
z Vžník, léka kutnohorský Josef Fran-

tišek z Erithrei, svobodný pán ze Solden-

hoffen. R. 1783 získal Košetice svobodník

Antonín Josef Šiška, který po 4 létech

prodal je ve veejné dražb rytíi Antoní-

novi Moricovi z Bohm, za nhož na Ko-WAL CHRÁMU^SV. VÁCLAVA eticích hluný život zavládl. Týž zdejší
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zámek sbírkou obraz, drahocennými gobelíny i bohatou knihovnou opatil.

Syn jeho Bohumír v prvé polovici XIX. veku prodal Košetice rytíi Josefovi

ze Stangleru, po jehož synech Kamilovi a Leovi r. 1899 koupil je továrník

Vilém Rošt. který roku 1910 tržil je s Karlem Práškem, ministrem m. si. a

statkáem v Rivné.

Východn od Košetic na ostrohu, z jedné strany potokem Zlebem tekou-

cím od Beránka a z druhé strany Hrozným Zlebem omezeném v trati zvané

»starý hrad«, nebo »Koií hrá-

dek*, stávala druhdy jiná tvrz, již

dosud stopy píkopu a zdí pipo-

mínají.

Nedaleko odtud severový-

chodn v trati »Dnibici« nebo též

»u Bílého karnene« jmenované,

shledáváme se taktéž se zbytky

tvrzišt pvodu neznámého.

Než rozlume se s Košetice-

mi a berme se silnicí severový-

chodn okolo dvora Horky a za-

lesnné Hrky Onšovské, vedou-

cí (3 km) k On sovu, který v

romantické krajin a v mlké ko-

tlin po obou bezích potoka Lu-

kavského u výši 480 m nad mo-

em se prostírá. Týž má 442 osad-

níky v 68 domech, z nichž zámek

s dvorem poplužným, kostel, ško-

la a< fara zaujímají místo popední.

Pi vstupu do osady této

vítá nás v zeleni skrytý zá-

meek z rokn 1738. Jdouce dá-

picházíme ke hbitovu veskému,

;v. Martina, který dodnes ucho-

ZVONICE VE VŠEBORlClCH.

le okolo sochy sv. JaJia z Nepomuku

v jehož stedu spatujeme farní chrám

val svou pvodní podobu. Gotické knžišt piléhá k lodi, kryté rovným stro-

pem, k níž druží se široce založená vž, pod kterou nalézá se hlavní vchod

do lodi chrámové. V chrám spatujeme bohat zdobený barokový oltá a

kryptu s temi náhrobníky, které svdi rodin Lukaveckých z Lukavce.

Vž skrývá tyi starobylé zvony, z nichž nejmenší s nápisem staro-

ffotickým jest nejstarší; nejvtší pak zhotoven byl v díln mistra Ondeje

Ptáka na Horách Kutných léta Pán 1493.

Vedle tohoto farního kostela stávala kdysi ve farnosti Onšovské na

vrchu »He« poutní kaple »Promnní Krista Pána«, jež v XVI. vku etný-

mi poutními prvody byla vyhledávána.
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Škola zdejší .vznikla pravdpodobn souasn s farou. Jsouc pvodn
jednotídrri, byla r. 1864 rozšíena ve dvou- a r. 1883 ve títídní. R. 1905 ote-

vena byla pi ni jednotídní celoroní píškola v osad Ohyšné. Školní osadu

tvoí: Onšov, Martinice, Tškovice, Chlovy, Skuranovice, samoty Šumplice &

Kalná Ha, Jiiky a Chyšná.

Onšov pipomíná se nejprve r. 1252, kdy sedl na tvrzi zdejší Markvart

z Onšova, po nmž rod Cee se tu vlády ujímá, jehož synové Oneš (od roku

1260—1279) a Protivoj (od r. 1260—1277) zídili zde po fae, takže Onšov vy-

kazoval v XIII. století fary dv. Na poátku XIV. vku setkáváme se v Onšov
s Rupertem z Onšova, jehož nástupci byli r. 1.361 Rupert, r. 1388 Oneš ai r.

1415 opt Rupert. Jelikož vedle tchto vystupuje zde v této dob též pedek

rodiny Onšovských z Onšova, lze nesporn míti za to, že Onšov rozdlen byl

na více statk. Z Onšovských z Onšova seznáváme nejprve Viléma (od r. 1377

— 1388)), který statek svj pedal synm Benešovi a Zikmundovi. Synové Be-

nešovi Jan, který r. 1415 zpeetil list ke sboru Kostnickému, a Beneš, drželi

Onšov s Brachákem (od r. 1408— 1417). V XV. století ást Onšova zíme pi

statku Studenském a ást v majetku Onšovských z Onšova, z nichž uvésti

dlužno Viléma (od r. 1448— 1466). Jana r. 1483 a opt Viléma. Po Vilémovi od

r. 1519—.1537 držela Onšov dcera jeho Anna Škopková z Bílých Otradovic.

Jelikož sídlela na Vamberce, ponechána byla tvrz Onšovská zkáze. Dcera

její, Johanka, provdaná za Jana Lukavského z Lukavce, odkázala Onšov sy-

nm svým, z nichž ujal ho nejstarší — Jindich. Rod tento držel statek Onšov

až do r. 1622, kdy Karel Ferdinand prodal jej paní Ann Julian Bekovské

ze Šebíova> roz. z Amštatu, po jejíž smrti r. 1639, dostalo se Onšova dcei její

Salomené, která r.1667 prodala jej druhému manželi svému Janu Jakubovi z

(lastlieiinu, který postoupil ho synovi svému Janovi Danielovi. R. 1721 koupil

Onšov hrab Martin Michna z Vacínova, jemuž však pro dluhy prodán byl r.

1738 arcibiskupské konsistoi Pražské, od které koupil jej r. 1761 arcibiskup

pražský Jan Moric Gustav hrab z Manderscheidu a pipojil k arcibiskupství

Z Onšova možno uiniti nkoJik píjemných vycházek do osad piškole-

nýcli. Navštivme nejprve západn ležící (15 km) Martinice, situované v

malebném údolí pi potoku Lukaveckém, kde u rybníka postehnouti lze dosud

zbytky dvou tvrziš.

Na sklonku století XV. pipadly Martinice k Onšovu a tvrze zanikly.

Obec tato ítá 109 obyvatel a 18 dom.
Jdouce odtud k severozápadu, docházíme (15 km) osady Chyšné s 202

osadníky v 36 domech ve výši 500 m nad moem, která r. 1436 jmenuje se

mezi zbožím, jež král Zikmund zapsal Mikulášovi Trkovi z Lípy. Pozdji

držel Chyšnou Jan Albert Berk z Reinfeldu, veliký dobrodinec farního chrá-

mu Pán v Onšov. Ve školním roce 1905 zízena byla zde celoroní jedno-

tídní píškola. Kráejíce dále, míjíme východn ležící poplužný dvr Popo-
vi c e, který r. 1534 uvádí se pustou vsí. a. obrátivše se k severozápadu (0'5

km) dorazíme do S k u r a n o v i c, ležících 51 o m nad rrjojrerri na svahu vrchu
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Koiího hrádku a ítajícího 12 dom s 91 obyvatelem. Ze Skuranovic zasko-

me si (2'5 km) do Chlov, které dímají ve výši 530 m nad moem a mají 131

osadníka v 16 íslech popisných. Jižn odtud spatujeme samoty Kr m u a

poplužný Nový dvr, od nhož severovýchodn z porostlin lesních vyku-

kují osamle Kalná Hat a Š u m p 1 i c e, a na hranici okresu osada S y-

r o v, která ítá 102 osadníky v 14 domech.

Vrátivše se do Onšova, vydejme se silnicí odtud na sever. Minuvše vkus-

nou budovu školní, docházíme podél luk ,a dále podmi (1 km) do T š k o v i c.

osady to 500 m nad hladinou moskou položené a 17 dom s 121 obyvatelem

ítající. Odtud týmž smrem jdouce, dorazíme píjemnou cestou, vedoucí stí-

dav lesem a polmi (2 km) do svobodnické osady Studené, která dosahuje

400 m výše nadmoské a má 276 osadník v 53 domech, a jež jest typem, —
rozložena jsouc podkovit kolem návsí, — eské vesnice. Ohlédneme-li se po

historickém vývoji osady této, shledáváme, že první zprávy o ní spadají do

r. 1354, kdy pipomíná se tu Bernart ze Studeného, po nmž uvádí se Jind-

ich, který sed na zdejší tvrzi, byl též podatelem r. 1410 fary Onšovské. Týž

r. 1415 zpeetil známý stížný list ke sboru Kostnickému. Z pozstalých syn
jeho Jana, Aleše a Prokopa, vynikl nejvíce Jan. Stoje vrn pi stran Pod-
bradské, úastnil se r. 1540 sjezdu áslavského a jsa bezdtek, zapsal ped
smrtí svou tvrz Studenou se dvorem poplužným a dílem vsi, dále ves Chlovy

a Lhotu a díl podací v Onšov bratru svému Prokopovi. — Po smrti Janov

okolo roku 1406, Burian Trka z Lípy, nevda o doteném zápise, inil nápad

na statek Studenský, proti emuž však Prokop odpíral a právo své uhájil. Pro-

kopem zaniká rod vladyk ze Studené a s nimi i tamní tvrz, která stávala na

míst . p. 4., kde dosud »na hrad« se íká a kde lze spatiti dodnes zbytky

val. Po odchodu vladyk ze Studené, z jevišt djinného, dostal se statek Stu-

denský v XV. století ke zboží Onšovskému a když toto bylo r. 1589 rozd-

leno, obdržel ves Studenou a Lhotu Kryštof Lukavecký z Lukavce, jehož

brati Štylfrýd a Smil prodali ob vsi vkladem dne 17. listopadu r. 1600 za 1500

kop míš. Petrovi Malovcovj z Malovic a na Nesmíicích. Akoliv dlouho Petr

tchto vsí nedržel, pece ves Lhota po nm nazvána byla Petrovou Lhotou.

Za nho stal se s poddanými ve Studené a Lhotce spoleenský pevrat, jehož

dsledkem bylo, že nabyli osobní svobody. Prodali totiž Petr Malovec z Ma-

lovic poddaným svým 19. ervna r. 1601 ves Studenou i Lhotku se vším pí-

slušenstvím na asy budoucí a vné. Záhy vzniklo ve Studené osm a ve

Lhotce 2 živnosti osadnické, z nichž jednak dlením, jednak odprodáním vy-

vinuly se osady nynjší.

Škola zdejší; datuje se od poátku století XIX., kdy pomocník mateské

školy Onšovské docházel sem k vyuováni dítek, zaež stravován byl po-

adem tam, kde práv vyuoval. Když r. 1844 odepel principál Onšovský

pomocníka Studenským, vymohli si obané zdejší r. 1846 právo sami uitele si

voliti a vydržovati. Prvým uitelem a vychovatelem mládeže ve Studené byl

Antonín Vlasák, který poživa! od obce roních 70 zl. stíbra, a vyuoval
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v místnosti, která sloužila nejen za školnici, nýbrž i jemu za byt. Když r. 1848

piškoleny byly ku škole zdejší Deka novice, uvažováno bylo o zízeni

vhodné místnosti školní, což uskutenno bylo r. 1881, kdy pístavbou

a úpravou zakoupeného domu cis. pop. 5. zbudována byla na ten as vhodná

budova školní. Pvodní jednotídní škola zdejší byla r. 1886 rozšíena ve

dvoutídní, k níž 1. 1895 piškolena byla ješt osada Dunice.

Neradi louíme se s pokroilými obany zdejšími. Než v ped! Jdouce

severozápadn míjíme po levé stran visku Petrovu Lhotu se 68 osad-

níky a 13 domy a zaboivše do porostlin lesních a odtud na plá pastvin

sestupujeme (4 km) do starobylého msteka Kivsoudova, které si-

tuováno jest ve výši 450 m nad morem podél obou stran erární silnice z Dol.

Královic k echticm smující a po obou bezích potoka, »erný« zvaného.

ítá 758 obyvatel v 133 domech, jež mimo školu, faru, radnici a nkdejší

lihovar jsou vesms pízemní. Píchozího od Studené vítá na námstí v levém

rohu vkusná budova mstské radnice, od níž davše se po silnici k severo-

západu, picházíme ke kostelu, který na povýšeném míst nám kyne. Farní

chrám tento zasvcený Narození Panny Marie a založený r. 1296 Tobiášem

Bechynm, biskupem pražským, již r. 1350 uvádí se íarním v dkanátu Št-

pánovském. etnými opravami pozbyl nazvíce svého pvodního rázu sta-

vitelského.

Dochovanými svdky nkdejší jeho leposti jest sedmero náhrobnik,

které svdí jednak rodin rytí Stel z Rokyc, jednak Vostrovcm z Krá-

lovic. Ve vži zavšeny jsou ti zvony, které díve nalézaly se v devné
zvonici, a z nichž nejvtší jest z r. 1558 a prostední z 1. 1570 z dílny mistra

Tomáše, zvonae na Horách Kutných.

Nedaleko kostela zíme vkusnou budovu školní, která v pítomné dob
itá 3 tídy a poboku. První zpráva o škole Kivsoudovské odnáší se k r.

1652, kdy uvádí se zde Jakub Petík, který jsa v mst Kivsoudov zrodilý

a jsa tu rektorem pes 38 let dítky umní liternímu vyuoval a v chrám Božím,

a jsa tu rektorem pes 38 let dítky umní litednímu vyuoval a vchrám Božím,

což k jeho povolání pináleželo, služby vykonával. Po Petíkovi jmenuje se

uitelem zdejším Anasta-sius a po jeho smrti Jan Menšík, za nhož školství

zdejší pomocí vrchnosti a obce Kivsoudovské v lepší ád byk> uvedeno.

Budova školní r. 1787 ze deva vystavná byla r. 1807 školní svtnicí z kamene

nahrazena. Tento stav školy Kivsoudovské trval až do r. 1847, kdy pistou-

peno bylo ku stavb nové dvoutídní budovy školní, jež r. 1877 rozšíena

byla o> tídu tetí, a r. 1901 o tvrtou. Zízením píškoly r. 1904 a po té r. 1905

samostatné školy ve Strojeticích, redukována byla tytídní škola zdejší

na títídní, kterou navštvují dítky z Kivsoudova, Arbelovic, Bubeneské
Lhoty, Jenišovic a Krmy.

Na návrší nad mstekem na téže stran silnice, kde škola se nalézá,

spatiti lze mohutné a nejvtší stavení v msteku tomto. Jest to bývalý

vrchnostenský šípýchar, který vybudován byl na základech devního pevného
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a pamtihodného hradu Kivsoudovského, který hluboký píkop a mohutný

násep kolkol objímal a nedobitným jej inil.

Oblíbené toto sídlo arcibiskup pražských sdílelo stejné osudy s m-
stekem Kivsoudovem a bylo svdkem slávy i strastí jeho. Sloužíc tém
tyi vky za bydlo vrchnostem, padlo r. 1715 dravému a sžíravému požáru

s celým mstekem za ob .a ježto nikdo nepeoval o jeho opravu, stál

opuštn tre- jako kostra velikán? na bojišti. Zub asu hlodal na nm vytrvale

a r. 1770 pidružil s k nmu lovk bezcitný, který dokonal dílo zkázy. Zdi

tvrdého hradu totiž rozebral a postavil nynjší špýchar, který po rozprodání

dvor r. 1801 stal se též zbyteným a bezpedmtným.
Mimo tyto budovy hostí Kivsoudov z prmyslových závod lihovar.

škrobárnu a západn nedaleko msta ležící mlýn a panskou cihelnu.

Daleko široko v okolí pro hluné, v nm každé pondlí odbývané trhy,

známé toto msteko odvozuje název svj od osobního jména vladyky Kivo-

suda, který 23. ervna 1. 1130 na trhu Pražském pro podezení, že ukládal

o život knížete Sobslava, sekerou byl sfat.

Po té držel Kivsoudov Oldich z ían a Kivsoudova, Rejner z 'Floren-

cie, opat kláštera Sedleckého Heidenrieh. Jindich z Rosenberka. Jan biskup

Pražský, Beneda z Netin. jinak též z Kivsoudova zvaný, Trkové z Lípy,

Jindich Kekula ze Stradonie. rytí Jind. Stela z Rokyc, jenž s chotí svou

Salomenou pikoupiv echtice, vymohl pro Kivsoudov od císae Maxmiliána

II. rozliné výsady a zvláštní mstský znak, který nese ti stíbrné vlí zuby

na erveném štítu. Od této doby sdílel Kivsoudov spolené osudy s echti-

cemi a pozdji s Dol. Kralovicemi.

Rozhlédnme se nyní po nejbližším okolí Kivsoudovském a vydejme se

proto nejprve po erární silnici na severovýchod!

Stoupajíce po svahu silnice spatujeme po pravici vrch Hrabšín
pamtihodný tím, že nalézala se zde do r. 1782 kaple, zasvcená »Rozeslání

sv. Apoštol«, pi ktteréž slavívány byly hluné pnuté. Jdouce dále, docházíme

vsi (2 km) Arbelovic též Alberovice uvádné, Která má 28 dom
se 169 obyvateli, a rozložena jest po obou stranách výše jmenované silnice.

Nkdejší svobodnická osada tato honosí se zámekem, pivovarem, lihovarem

a zbytky dvou tvrzí, sídla to vladyk z Alberovic.

Odtud kráejíce dále dorazíme (15 km) do osady Lokte s 32 domy a> 202

obyvateli, bývalé to praebendy kapituly Vyšehradské, z které od r. 1402— 1418

kanovník Mikuláš Ubaldinv 10 kop groš bral. a dále do svobodnické vsi

Brzotic (15 km), která ítá 209 osadník v 39 íslech popisných.

Vydáme-li se z Kivsoudova na jihozápad, spatujeme po pravici dvr
Chrastovice, devní to starobylou ves s pivovarem, a po levici osadu

ernicí (ernice), kde naítáni 183 lidé v 31 dom. Jdouce odtud k jihu

polní cestou docházíme (15 km) do Ržkovy Lhotice (Ržkolhotice),

která má 168 obyvatel v 28 domech, / nichž zámek, nkdejší tvrz, upoutá

pozornost naši již z toho dvodu, že v nm mistr Bedich Smetana od r. 1835



již jako hošík 11 lety projevil svj talent skladatelský a prožil krásná léta

svého mládí. Z vladyk. kteí na zdejší tvrzi sedli, uvádí se nejprve r. 1363

Oneš Tluksa ze Lhotic a r. 1398 Sobn z Jenišovic a ze Lhotic. Od XVI. století

vládli na Lhotici Ržkové z Rovného, od nichž nazvána byla »Lhotici Rž-
kovou«. Nedaleko odtud pi silnici nalézají se Chejstovice (257 oby-

vatel v 42 doni.) s dvoutídní školou, jež z píškoly Kešínské r. 1905 vznikla.

Vrátivše se pes vísku Krmu o 8 domech s 36 osadníky píjemnou lesní

cestou do Studené, vydejme se po silnici, která odtud vede k východu. Pes
Duníce se 190 osadníky v 34 domech a Hoice s 88 obyv. v 14 íslech

dojdeme (55 km) krajinou malebnou do Píst , která ítá 242 duše v 42

domech, z nichž jednopatrová dvoutídní škola s pobokou vítá nás v bez-

prostedí silnice. Odtud obrátivše se k severovýchodu procházíme V r a n i c i

(Vraninec) se 155 lidmi v 25 domech a stavíme kroky své v starobylém

Ježov (2 5 km), vísce to, v níž sídlí 210 osadmík v 32 domech a kde

nalézá se vedle filiálního chrámu Pán. zasvceného sv. Lucii, jednotídni

škola. Starožitný kostel zdejší, který pipomíná se již r. 1350 íarnim, má
na hbitov svéráznou devnou zvonici, v niž chovány jsou tri zvony; nej-

starší z nich od mistra Václav-a z Hradce jest z r. 1530. Severozápadn od

Ježova (25 km) leží osada Blažejovicc. která má 20(1 osadník v 38

domech, z nichž dvoutídní škola vkusnosti nad všechny pedí. Ves tato

jakož i okolí ode dávna až do válek husitských náležela ke zboží kapituly

Vyšehradské a dkuje jí za pvod svj. R. 1354 uvádí se zde tvrz v cen
S kop prošít, již vystavti ml Jan Kivsoudovský, když ves tuto osazoval.

ZBlažejovic jdouce k severovýchodu docházíme (2 km) do Sn ta, který

položen jsa po obou stranách silnice, itá 406 osadník v 65 domech, z nichž

nová budova dvoutídní školy a filiální kostel sv. Apošt. Petra a Pavla,

který iiž r. 1350 uvádí se farním v dkanátu Štpanovském. vzbuzuji po-

zornost nemalou.

Severn od Snta polní cestou docházíme (2 km) do vsi Š e t j o v i c

se 125 osadníky v 18 domech a jednotídni školou. Osada tato, kterou r. 1582

odkázal Tomáš Bikánecký z Lipan — držev ji od r. 1568 po Lidmile Vrbíkové
— vnuku svému Janovi tehdy šestiletému s podmínkou, že v pípade smrti

Janovy dána bude k užitku školám Kutnohorským, což také r. 1600 se stalo,

držána byla od ir. 1600 do 1654 ke Kutné Hoe. Ze Šetjovic zaskome si

(1'5 km) do blízkých Z i b i d o v i c, které na úboí levého behu Zelivky

dumají a 109 duší v 16 íslech ítají. Jako zboží kapituly Vyšehradské

prožívaly do .r. 1547 spolen osudy Svatavina Újezdu. Na poátku XVI.

vku spatujeme však již na Zibidovicích. rodinu Drachovských z Drachova.

od níž pešly pozdji k blízkému statku Martinickému, kamž i my pokochavše

se rozkošnou vyhlídkou na zalesnné strán, které nad Zelivkott se vypínají

a nad nimiž na severozápad silhueta Kozle vystupuje — okolo samoty

Nechyby spjeme a po 3 km cesty docházíme. Osada Martinice, která
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267 osadník v 36 domech chová, vykazuje zámek, z bývalé tvrze od Vraždu

z Kunvaldu zbudovaný, dvr poplužný a iednotidní školu. Odtud polní ce-

stou na východ jdouce dorazíme (2 km) do' Vraždovy Lhotice s 214 osad-

níky a 29 domy. z nichž poplužný dvr se sídlem nad n výstavností vyniká.

Tvrz zdejší, kterou vystavl Albrecht Vražda z Kunvaldu, pipomíná se okolo

roku 1588. Ze Lhotic na západ cestou (15 km) spjeme ke konenému ili

s pobokou a jež tvoily v XIV. veku praebeudu kapituly Vyšehradské.

Pozdji zíme Tomice pi D. Královicích, kam (3 km) i my se vracíme,

koníce putování své po okrese, jemuž v budoucnu dosažení nejvyšších a nej-

vzácnjších kulturních met žádáme a pejeme.

Majíce konen zení k vérojatné pravd, že jedenkaždý národ

jest odchovancem matek, chováme v srdci svém tužbu, aby Dolnokrálovákm

dostalo se v hojnosti takých matek, které by. vdomy jsouce poslání svého

v národ. — po píklad zkušených svých prababiek, z nichž jedné z XVIII.

vku obrázek podáváme —< položily základ ku zdatnému, uvdomlému a ne-

ochvjnému pokolení budoucímu a budoucímu, aby konený list djin Dolno-

kralovicka vyzníti mohl k jejich cti a chvále . .

.
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JOS. J. VÁA-MCELSKÝ:

HABERSKO.

S
cudní okres Habrský zaujímá plochu 21.443 ha a má 16.672 obyvatele, jsa

v každém ohledu zajímavým a památným zárove. Zabírá jižní ást poli-

tického okresu áslavského a iní pechod z úrodné roviny áslavské k ped-

lioí eskomoravské krabatuiy.

Na východ hranií se soudním okresem Chotboskj m. na jihu s Némecko-

brodským, na západe s Ledccským a na severu s áslavským. Celý povrch Ha-

hrska je prostedn úrodným. Racionelním však hospodaením, hlubokým

oráním, meliorováním pozemk se pda postupné a soustavné tak zlepšuje,

že nynjší hospodái sklizi až trojnásobn tak hojnou úrodu jako jejich

otcové a ddové ped 30—50 lety. Všude i v nejzapadlejší krajince jeví se

patrný pokrok a snaha po zlepšování polního hospodaení.

Povrch okresu Malíského prostírá se po eskomoravské vysoin, iež

povlovn stoupá od severu k jihu. Tak vykazuje áslav 263 m. Golv Jení-

kov 375 m. Habry -467 m, 'lis (osada od Habr 5 km na jih vzdálená) již 552

m, Skuhrov 508 m a Chlum na samém rozhraní Habrska s Nmeckobrodskem
561 nadmoské výšky. Rozdíl krajiny nejníže od nejvýše položené iní na Ha-

lí rsku 150—200 m.

Habrský okres je zavlažován hojnými potoky a potky, které jsou na-

zvíce pojmenovány po obcích, kudy tekou. Nejvtším z nich je íka Malá

Sázava. Sbírajíc vody své u vesnice Rankova, jež má 589 m nadmoské výšky

a ubírajíc se z Chotéboska stále západním smrem k Habrm, tvoí na svém
toku veliký rybník Jiíkovský (u obce .Jiíkova) a Habrský (u Habr), naež
spje malebným údolím k obci Štpánovu, kde se obrací náhle k jihu a tvoíc pi-

rozené rozhraní mezi Ledeskem a Habrskem. vlévá se u Svtlé do eky Sá-

zavy. Také rybník je na Habrsku dosti.

Podnebí má tytéž vlastnosti jako v celé vysoin eskomoravské: zima

dosti dlouhá a drsná; v severní, níže položené ásti okresu, je mírnjší a roz-

díl teploty tudíž velmi znaný. Proto se v jižní ásti opožují žn až o 14 dn.



Srážky jsou asté a vydatné. Ve tíletém období od r. 19(18— 1910 byl

prmr roních srážek 7243 mm, a tíletý prmr roní teploty vykazoval

+ 717" C.

Vzduch je istý, kyslíkem z hojných les a krásných luk prosycený a

tudíž velmi zdravý. — Vtry pevládají západní; asto duje i studený seve-

rák. Za letních dob bývá tu až 35° tepla, za krutých mraz až —26° C zimy.

Jaro bývá chladné a krátké, za to podzim píjemný. Vbec pak jsou zdravotní

pomry na celém Habrsku velmi píznivý. Z té píiny se zde v posledním

desítiletí od msíce ervna až do konce záí objevuje znané množství výlet-

ník a velkomšák, kteí se tu kochají krásami pírodními a v istém, vždy

svžím vzduchu tlesn i duševn se zotavují.

V geologickém ohledu neiní Habrsko výjimky od složení kry zemské

celé vysoiny eskomoravské. Je to prahorní útvar obsahující kemen, svor,

rulu. ohromná ložiska amfibolitu a bidlice amfibolové ješt vedle jiných ne-

rost spoeji se vyskytujících.

Výborné luiny, etné vrchy a chlumy krásnými lesy listnatými a jehli-

natými porostlé, iní krajiny Habrska pvabnýitni a malebnými. Za to v zim
je celý kraj dlouho snhem zalehlý a proto smutný a pustý. Neškodilo by mu
proto oživení njakým vydatným zimním sportem, jehož by se cizina úastnila.

Ze 16.672 obyvatel Habrského okresu je 16.650 ech, 18 Nmc a 4

rzné národnosti; z tch je 15.876 katolík. 472 evangelík a 324 židé. Dom
je v okres celkem 2.484. Bhem posledního desítiletí pibylo na Habrsku 105

dom a 295 obyvatel.

Lid v okrese Habrském pevahou rolnický, jako na celé krabatiné esko-
moravské, je zdravý, otužilý, povahy klidné a sebevdomé. Vyniká pracovi-

tostí, šetrností a hlubokým náboženským pesvdením. Pi tom se rád vzd-
lává a pilné te. Docházka školní mládeže je pkná, používání lidových kniho-

ven, zvlášt v zim, píkladné; zájem pro kulturní snahy živý.

O vzdlání mládeže náležité postaráno etnými národními školami,

z nichž 3 mšanské zplna vystihují úel svého poslání. Také živnostenské

pokraovací školy v Habrech, v Qol. .leníkové a Vilémov zdatn se iní

pro dobni dorostu živnostenského, jakož i Besídka pro un a mládež škole

odrostlou v Habrech zdatné psobí na zušlechtní ia zvýšení intelligencs

této mládeže. Zízení zimní hospodáské školy v Habrech se pilné dojednává

a stane se skutkem v zimním období škol. roku 191 1 12.

Polnímu hospodáství, obchodu i prmyslu na Habrsku dobe slouží

hustá sí silniní, jmenovit erámi sjilnice, která probíhá celým okresem

od áslav ke Golovu Jeníkovu. Habrm a Nm. Brodu. Od Qol. Jeníkova

vede odboka erár. silnice pes Vilémov k Chotboi a Brnu. Krom toho jsou

v okrese hojné a dobré silnice okresní v délce 132 km. ,- - Podobn slouži

znamenit obchodu c. k. rakouská severozápadní dráha, jež probíhá okresem
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a má v nm tyto .stanice : Golv Jeníkov nádraží—Gol. Jeníkov msto,

Vlkane—Leština, Habry—Smrdov. Mimo to místní dráha z nádraží do Ho-

slaoova. Automobilové spojení s Nm. Brodem a Jeníkovem je v plném

komisionelním ohledáváním a úedním šetení. —
Habrský okres pidlen je ve vcech finanních c. k. finannímu edi-

telství v áslavi, v píin obchodní a živnostenské patí k obchodní a živ-

nostenské komoe v Praze.

Y nice 1850 provedeno nové rozdlení Cech na 7 kraj, 79 podkraj

(hejtmanství) a 210 okres ili okresních soud. Tím pestala psobnost dosa-

vadních úad vrchnostenských i patrimoniálních. Obané habršU dle tohoto

nového rozdleni podízeni byli krajské vlád v Pardubicích, podkrajskému

úadu v Chotéboi a okresnímu soudu v Habrech. Zárove zízen byl v Ha-

brech c. k. knihovní úad, henu úad a r. 1854 c. k. okresní úad. — Jest

zde též okresní stravovna.

Veškery pozemk\ v katastru liabrském zaujímají celkem 1361 ha a 79 nr.

Z Habrska se vyváží obilí, cukr, brambory, len. bramborový škrob.

díví, hovzí dobytek, drbež, ovoce, houby, pivo, zv, vydlaná kže, ne-

promokavé plachty, juta a zboží jutové, koberce, košíky hasiské, koše

z proutí, pérové pohovky a matrace, hospodáské stroje a iiné tovary. Krom
emesel pstuje se prmysl ve vtších obcích, jako v Habrech, Dobrnici.

Hostaéové. ( iolc. Jeníkov, Vilémov a ve Zboži. Mlýnu na vodní sílu je

v okrese mnoho; pi nich jsou vtšinou vodní pily.

V severní ásti Habrska jsou rozlehlé lány. na nichž se pstuje znamenitá

pšenice, cukrovka, éekanka, proso, hrách, oka a j. plodiny hospodáské,

kdežto v jižní ásti daí se výtené žito. jadrný oves. chutné brambory

a hledaný len. po nichž bývá poptávka ze široka daleka. Také zdejší pícniny

(sena a jetele) jsou výtené jakosti a hospodái je z jara do kraje dobe
odprodají.

Na celém Habrsku pstuje se hojnost ovocného stromoví; zvlášt hle-

d/mými a dobe placenými jsou vytrvalé zimní druhy ovoce, jež se odvážejí

dc kraje a také do ciziny. — etné a pkné lesy Habrska jsou také bohatý

zví srstnatou i pernatou. Odsteli se každoron na panských i obecních

hoiibištích slušné množství zve srní, tisíce zajíc a divokých kiiálík.

Z pernaté zve jsou tu domovem bažanti a koroptve, ale pravou ozdobou

našich les jsou etná hejna tetívk. K odstelování kohout pi tokání za-

jíždjí sem od msíce bezna do konce dubna milovníci ušlechtilého steleckého

sportu až z Prahy a odjinud. Také zdejší na ryby bohat vody skýtají vzácný

požitek pi honech na divoké kachny, jež tu hromadn hnízdí, a asto se

odstelí aneb v železech, pod vodou nastražených uvízne k velké radosti

myslivcov neb rybáov zhoubná vydra. Jen pro zajímavost pipomínám,

že tu byl v kvtnu 1898 na rybníku Jiíkovském do želez na vydru nastra-

žených polapen skvostný orel Mil v rozpietí 2Vi m.



Ze škodné zdržuje se na; Habrsku liška, kuna, tcho a jiní menší dravci

a ptáci. — Sluky se loví hlavn pi podzimním tahu ptactva a na jae.

Zdejší lesy poskytují po celé léto obživy místní chudin. Ta se z nich

zásobuje palivem na dlouhou zimu, nalézá výdlku pi kácení a ezání díví
a v lét sbírá 'na prodej houby (hiby, lišky, ryzce), jichž tu bývá v píznivém
roce nesmírné množství. Drahotní pomry i zde mly svj vliv; platí se tu

za 1 kg. erstvých híbk až 1 K 20 h! Jindy se platival bramborový koš

za 30 kr. Ale není divu. Houbai odnášejí houby do Leštiny, odkud se odvážejí

do velkých mst. Podobn dje se s jahodami, malinami, ostružinami a jmeno-
vit s borvkami, jichž zdejší lesy plodí nezmrné množství a jež od msíce
ervence v okolních mstech mají výborný odbyt. Roste jich zde takové
množství, že jich 1 osoba nasbírá za den prmrné za 4 K..

'A /



Tak shledáváme se tu s celým pásmem opevnní, jimiž se pedve oby-

vatelé této krajiny chránili ped vpády nepátelských kmen a z nichž bránili

nepovolaným pístup k cestám, jež si pracné v rozsáhlých díve lesích a ne-

pístupných místech pro sebe zídili. Takovýmto komunikaním prostedkem

oyla zemská stezka, která tudy od áslav ke Golovu Jeníkovu a odtud

dále vedla a o které ješt pojednáme. Pokud pak se týe míst, o nichž máme
historických zpráv, pojednáme o nich postupn. Východiskem bude nám tu

pirozený sted, takka srdce celého okresu, jímž jest starobylé msto
Habry, díve Haber, aneb v lidové mluv také Habr eené a v kotlincc

na pravém behu íky Malé Sázavy malebn rozložené. Jméno má zajisté

od strom habr, které tu v zašlých slavných dobách tvoily mohutné hvozdy.

Projdi kterýmkoliv smrem zdejší lesy a lesíky, všude najdeš ješt dnes

hojnost habrového podrostu i mohutné jedince v okolních lesích, jichž ne-

NÁMSTl V HABRECH,

podajné kmeny, utvoené z tvrdého a hutného, jakoby ocelového neb zka-

menlého deva, co poslední mohykáni vzdorují zubu asu, bouím i nepo-

hodám. Jen lidská vypoítavost a zištnost nedopává jim asu k rozvinutí

sil a nií je pedasn.
Habry patí k hejtmanství áslavskému, mají nyní jen 285 dom se

1.707 obyvateli a leží pi silnici císaské, která vede od Prahy k Vídni.

Msto má pkný farní chrám Nanebevzetí Panny Marie ve slohu barokním

postavený, zvlášt vž vyniká a lahodí oku lepostí forem tohoto, u nás

tak zdomácnlého' slohu.

Kostel pipomíná se co farní již v roce 1.384. V hlavní chrámové lodi

jsou dv hrobky s pozstatky držitel Haber z poátku 17. století, zmínky

zasluhuje též starožitná ktitelnice, ve vži památný zvon z r. 1676 a ke

kostelu pipojená pkná kaple s hrobkou majitele zdejšího velkostatku. Kostel

shoel úpln koncem 16. století a byl od hrabte Karla Leop. Caretta z Mille-

smia v r. 1678 znova vystavn. — Z etných veejných budov vynikají:

Zámek z r. 1718, který býval pvodn budovou dvoupatrovou; po ohromném

požáru bylo v minulém století druhé patro sneseno a budova ponechána

c jednom poschodí, nyní jg v ní doasn umístna mšanská chlapecká
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škola; obecná smíšená ptitídní škola s 1 paralelkou; slušný radní dm, ve

kterém jsou umístny zempanské úady; notáství, lékárna, pkný nový

representaní okresní dm, fara a synagoga. Poštovní, telegrafní a telefonní

úad, místní nemocnice, chudobinec a j. slouží veejným a humánním úelm.
Se stavbou nové mšanské školy pro chlapce bude zaato v nejkratší dob.

Msto má také et nickou stanici, 3 mlýny. 2 pily, pivovar, 3 poplužní dvory

a zaízení pro hydrografické záznamy.

Minulost starobylé této osady není chudá a Habry vídaly slavné a pa-

mátné dny. jichž jest dnešní doba jen matným odleskem.

Pomrn tichý a klidný život zdejší, jenž však také má své výhody,

zavinil nedostatek prmyslových závod a stálý odliv obyvatelstva do ciziny.

O Habrech se iní zmínka v historii již r. INU jako o osad prostírající

se pi zemské stezce, která vedla od áslav, Gol. Jeníkova ke Kobylí

Hlav a Habrm na Nmecký Brod a Jihlavu. Pravit o tom kroniká Kosmas:

»Léta 11(11 pišel Oldich k císai Jindichovi IV. do Rezna a doléhal

na, aby mu navrátil knížectví zem eské od bratra jeho mladšího Boivoje

jemu nespravedliv peduchvácené. Císa vzav od nho peníze, dal mu znaky

knížectví a korouhev; ale pedestení, aby' za knížete zvolen byl, vložil na

vli ech.
Když pak bratr jeho nechtl od stolec upustiti ani županové k jeho

úmyslu pistoupiti, obržel jen tolik prosbami, aby sml s povolením císaovým

mocí napadnouti na zemi sob náležející; a hned pitovaryšili se k jeho družstvu

mužové ve vcech válených statení: Sigard, hrab ze zámku Sály a bratr

jeho biskup Frizinský, jménem Oldich a svak jeho po seste, jménem Fridrich.

Jejich ducha byl roznítil k žádosti války, sliboval jim zlaté hory a ujišfovav,

že jemu jsou páteli, všichni zem eské starší. Krom toho. odkudž jen mohl.

nemálo sob pomoci zjednal Nmc, kteí dle hlouposti své myslili, že jsou

v echách zlata a stíbra tíže na ulicích rozházeny. Když pak ty sebral

v jedno, vtrhli Oldich s bratrem svým Lutoldem v msíci srpnu do krajin

zem eské, ale o zlém znamení. - Boivoj pitáhl jim vstíc k zániku

Malinu, hotov jsa na zejtí svésti bitvu. Když pak Nmci shledali, že Ce-

chové jednomysln s Boivojem stojí, ptali se ho, kteí starší že jsou Oldichovi

pátelé A vyítajíce mu lež, chtli jsou se vrátiti, ale nemohli, protože po te

cest za nimi Svatopluk s bratrem svým Ottou, veda s sebou dva zástupy,

picházel knížeti Boivojovi ku pomoci. Velikou odevšad stísnni jsouce úzkostí,

úzkou a píliš tsnou stezkou, kudy se chodí pes les k Habrm, pospíšili

sob v noci hanebným útkem. Tam pro obtížnou cestu odhodilo vojsko

všechen náklad s vcmi potebnými. Když pak bylo ráno. pišli Cechové

a rozebrali koisti, pi kterých nepítele nebylo.

2e byly Habry ji/ ve starých dobách místem význaným a známým,

patrno z toho. že se tu již poátkem 13. století vybíralo clo ze všeho zboží,

které bylo dopravováno po zemské stezce liabrské. Kníže Dpolt, údlni

kníže áslavský, Chrudimský a Vratislavský, osolme vysadiv hranice mezi



— 279 -

statky kláštera Vilémovského a mezi svým dvorem, ležícím ve clu v Habrech,

daroval r. 1207 pro spásu duše své kostelu sv. Petra a Pavla ve Vilémov
celní píjem každého tvrtého íéhodne v Habrech vybraný, a píjem šesti

týdn pikázal kastelánm župního hradu v áslavi.

Vilémovští benediktini postupem asu uvázali se v úplné držení Habr
a ve 14. století náleželo klášteru Vilémovskému j

;

ž veškeré clo, které

v Habrech a ve Vilémov z veškerého pepraveného zboží se vy-

bíralo. Král Jan Lucemburský potvrdil dne 20. prosnice roku 1341

klášteru Vilémovskému dávné právu k vybírání cla v Habrech, a vysadiv.

kolik se má z každého druhu vybírati, naídil, aby tomu. kdo by cla neza-

platil, podloudné zboží bylo hned zabaveno. Úedníci mýtní sepsali k jeho

rozkazu podrobnou celní sazbu cla. historii velevítanou. jež se nám zachovala

co vítaný píspvek k djinám této doby. Již ku konci dlouhého toho seznamu

teme, že dávány byly od vozu s barvami na sukna neb s knihami 2 malé

denáry; lovk pší nebo na voze 1 malý denár, židm, »živým s mrtvým«

sleveno bylo mýto tak. že platili již ien jako kesané (t. j. i ti, kteí s pohebním
prvodem ubírali se na židovský hbitov v Habrech, kam pochovávali z celého

okolí. Tak starou jest židovská obce v Habrech, a hbitov její jest pamti-

hodným i z té píiny, že se na nm dochovaly do dneška náhrobky kolik

staletí staré). Z jednoho vozu se zajíci platili hned jednoho zajíce nebo groš.

Kdo se sthoval se svým nábytkem, platil pl vrduku, totiž 7 groš. atd.

»Vz pak uhlí (devného) a žáci (scholares) knihy své nesoucí sprošfuii se

na dobro všeho placení mýta.«

Z jiných pramen dovídáme se, že n Habr, kudy šla za pradávna

úzká stezka z Ccslavska do Moravy, bývalo vybíráno clo jako u každé

stezky zemské. Dokavad nebylo zejmé vyteno, kolik cla z každé vci bráno

býti má, bývalo v Habrech mnoho hádek.

Hned roku 1342 znovu a velmi písné naídil král. aby by] každý

polapený podloudník vznn tak dlouho, až by zapravil slušnou náhradu.

Až dotud byly Habry klášterní vsí. jež patila k opatství Vilémo v-

s k é m u. (Do dneška pipomíná to u Habr les. zvaný »opatský« i »Opatsko«

na východní stran habrského katastru).

Císa Karel IV. dal dne 13. ledna 1351 msteku Vilémovu týdenní trh

každý úterý, jaký se v královských mstech držívá, a povýšil klášterní ves

Habry za msteko a povolil mu rovnž takový trh každého pátku, propjiv
mu znak. jenž se takto vypisuje:

»V erveném štít starožitný stíbrný klí. pes njž se kižuje blo-

skvouí me s držadlem zlatým. « —
Když vrolomný císa Zikmund pitáhnuv po druhé do ech, usadil se

v Kutné Hoe, vzepeli se z nenadání týraní Husité a pobivše v prvním

útoku množství Zikmundových bojovníkv, vnesli tak veliký strach na voje

královy, že Zikmund sám ze strachu, aby neupadl v ruce protivník, ješt

téhož dne z Hory se dal na útk. Husité mu v patách. Ve tvrtek 8. ledna



1422 zastavilo se vojsko královské na návrší u Habr a sešikovalo se k bitv.

Ale bratr Zižka dostihnuv jich zde a sešikovav rovnž svj lid, udeil na

královské. Ale ti hned (jmenovit Maai) pi prvém útoku jako stádo ovec

prchali k Nmeckému Brodu a korouhve své vítztn v ruce zanechali. (Návrši

tomu se íká do dneška »Táborec«). Král sáni nestavil se tu — prchl. Kteí

pak se u Nm. Brodu postavili, byli poteni nebo zjímáni; jiní, kteí unikli

mimo msto pes Sázavu, ztonuli, nebo jich byly takové houfy, že se pod nimi

ledy prolomily. Po porážce u Kutné Hory následoval »soudný den« u Nme-
ckého Brodu.

Roku 1421 byl Vilémovský klášter Husity z koene vyvrácen, naež

r. 1436 'pešly Habry v majetek rytíe Mikuláše Trky z Lípy. Obezelý

tento pán dobe uml využitkovati tehdejších rozháraných pomr, pidržel

se strany královské a nabyl tak i zboží kláštera Vilémovského. Trkové
spojili Habry se zbožím Svtelským, v jehož držení zstali do roku 1634. —
Roku 1636 po konfiskaci obrovského jmní, pativšího zavraždnému v Chebu

Adamu Erdmanovi a jeho otci hrabti Janovi Rudolfovi Trkovi z Lípy. 1 byly

statek a msteko Habry s 25 vesnicemi, poplužnimi dvory, rychtou v Dobrni-

cích. v Tisu, v Olešnici a v Luici postoupeny za 62.1)75 zl. císaskému voje-

vdci svobodnému p. Reinh. Valmeodovi na Nymburce. Asi po 30 letech

odkoupila od nho Habry paní Johanna Eusebia Barbora ze Zdaru, jež se

provdala za Karla Leopolda hrabte Caretto de Millesimo. Koncem 17. století

koupil Habry Jan Šebestián z Póttingu, jehož syn Adolf Felix odkázal zboží

Habrské r. 1762 svému strýci Janovi Adolfovi hrabti z Póttingu a Persingu,

cis. tajnému radovi a ddinému purkrabí v Tyrolsku, který je odkázal r. 1802

synu svému Adolfovi. Tehdy cenno panství na 182.900 'zl. a usedlosti selské

v Habrském zboží odhadnuty za 293.253 zl. r. .
Tento ddic prodal však Habry již roku 1808 svobod, pánu Janovi

z Badenthalu i se statkem Tisem, který k nmu tehdy náležel. Po nm je zddil

r. 1814 svobodný pán Josef z Badenthalu i s Tisem, naež držel velkostatek

Habrský svobod, pán z Puthonu. pak starohrab Frant. Salm-Reiferschied;

nyní patí Osvaldovi hrabti z Thun-Hohensteina.

V Habrech i okolí jest mnoho zajímavých památek. U Habr, v místech,

kudy vedla zemská stezka, je povstná studánka »Rožvalda« se zdravou

léivou vodou a » e r n ý k í ž«, k nimž upíná se mnoho pkných povsti.

Nejstarší podání, u nynjší habrské generace nazvíce již málo docho-

vané, jest toto: Vacek (také Plocek eenj ) z Po t šilky, samoty od Habr
na jih asi 2 km vzdálené a nyní Klepaudou pezdné, byl naknut

zúkladné vraždy na kterémsi poestném kupíkovi. Marn dokladu! se nevinou.

I 'ohnán ped hrdelní sond na Horách Kutných a odsouzen k smrti sttím,

iež pro výstrahu vykonáno prý na míst mezi Habry a Potšilkou (erným
kížem vyznaeném). Hlava odsouzencova prý se kulila od místa popravného

dol, kde zstala nepohnuté na jednom míst ležeti, když ji odstraovali, roz-

valila se pod hlavou zem a vytryskl / ni pramen isté, chladivé a léivé
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vody. jemuž dáno jméno Rozválela — Ro ž v a 1 d a. Tím nevina odsouzencova

prokázána. —
Jiná verse vypravuje:

Kde nyní stoji erný kíž. bývalo prý místo popravné. »na šibenici«

eené. Jednou tu byl odpraven nevinný lovk. Mrtvola jeho visela na šibenici

po ti dny. A tu, jak stará povést dovozuje, se náhle hlava odsouzencova

od tla oddlila, skulila se po svahu dol až do studánky s léivou vodou,

kde obživla. Od tch dob pikládal vše-

chen lid na Habrsku vod zvláštní

léivou moc a studánku nazval »Doval-

dou« nebo »Rožvaldou«. kteréžto po-

slednjší pojmenování se vžilo a do

dneška je v užívání.

Konené tetí verse vyprá\ i. že

kdysi jel po silnici, která vede pes

Habry od Prahy k Vídni, kupec s ná-

kladem rozliného zboží, které mínil

ve východních Cechách dobe zpen-

žiti. V místech, kde nyní stojí » e r n j

k í ž« (také »baba« eený) spadl pod

kola vlastního vozu. jež mu oddlila

hlavu od trupu. Ta se dovalila dol k

lunímu potku, který tu v luinách

ješt dnes spatiti lze v místech, kudy

asi vedla zemská stezka z áslav
pes Golv Jeníkov, Kobylí Hlavu a

Habry dále k Morav — a tu pi

malém potku zstala ležeti. Když hlavu odstraovali, vytryskl pod ní živý

pramen, jehož vody se spojují s eeným luním potkem a oživují Malou

Sázavu, ve které nikdy voda nevyschne ani za nejvtšího sucha a parna.

Pramenu dáno jméno »Rožvalda«.

Jisto jest, že studánka Rožvalda, jež je za našich dn pkné upravena

a kamenem zklenuta — jak z piložené fotograf e zejmo — dává i v nejpar-

njších dnech a trvalých suchách vždy hojnost isté, chladivé a zdravé pitné

vody. jež i lékaskou analysi v Praze uznána za vodu velmi dobrou a zvlášt

prospšnou pi nkterých žaludeních a stevních neduzích. Jak již praxemi,

nachází se pi nkdejší zemské stezce, která vedla od áslav do Jeníkova, na

Kobylí Hlavu a pes Habry k Jihlav.

Zajimavo bude doložiti, že pi váleném tažení roku 1866, kdy po* erární

silnici od Prahy na Moravu pevalil se píboj pruské armády v síle nad 60.000

muž ítající (pruská armáda táhla za ustupujícími voji rakouským ). dstoj-

nictvO' gener. štábu pruského dle svých vojenských map studánku shánlo

a vedu její ochutnávalo!

KAPLIKA NAD R()2VALDOU«.
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Roku 1876, kdy panoval všude citelný nedostatek vody i v jiných parných

a suchých letech, kdy voda ve studních nadobro vyschla, byla Rožvalda na

vodu bohatou. — Roku 1887 sbírkami a rozlinými píspvky vystavl tu

habrský oban J. Vlek kapliku ke cti P. Marie pímo nad pramenem, která

se tu v údolíku pi nkdejší zemské stezce pkn vyjímá a krajinku tu

oživuje.

Dáme-li se po mezi pímo na východ, stoupajíce od kapliky proti

syahu, staneme u »erného kíže« na erární silnici umístného. A to je práv

místo, jež tradice lidu oznauje za bývalé popravišt. -

Za mstem na silnici do Svtlé vedoucí stojí železný kížek n,a žulovém

podstavci. Oznauje místo, kde pochováni byli padlí rakouští a pruští vojáci,

kteí se v tchto místech stetli bu ped památnou bitvou u Kolína roku 1757

aneb pfy ni. Nálezy kostí, ásti stejnokroj a zbraní budí vzpomínky na jednu

z etných návštv našeho vždy milého souseda Brandeburka. Památný kíž

n Frýdnavy z roku 1805 s pkným nápisem pí pomíná srážky našeho vojska

s Bavoráky a jest zárove upomínkou na jednu z tak etných a chmurných

episod z této doby. — Na jihu pi císaské silnici jest asi 1 km. vzdálená

samota »P o t é š i t e I k a« — nyní panský dvr. »KIepanda« zvaný. —
U Bakova v bývalém parku postaven jest pod duby nad hrobem pruského

dstojníka pomník s tklivým nápisem. íká se tu u Prušáka«. Pipomíná

válený rok 1866 se všemi jeho bdami a útrapami, jakých zažil na Habrsku

lid cholerou tak ždecimovaný, že v nkterých démech vymely celé rodiny.

Habry protíná erární silnice od j.hu k severu, dlíc tak msto v západní

a východní polovinu. Od erární silnice k východu odboují 2 pkné okresní

silnice a to: Vilémovská z Habr pes Rybníek, Jakubovice a do Vi-

lémova se vinoucí, druhá Cotboská, z Habr na Miátky, Jiíkov a dále

do Chotboska zabíhající.— Od císaské silnice k západu rozvtvují se rovnž

dv okresní silnice: Svtel ská z Habr na Bakov, Kuuemil a dále do

Svtlé n. S. spjící, a Leštin ská z Habr do Štpánova, Dobrnice a k Le-

štin smující. Všechny silnice, ba i vozové cesty, jsou vroubeny pkným
stromoadím, takže píchod po všech do msta ie mile pekvapující a utšený.

Habry mohou se vykázati celou adou vynikajících a zasloužilých muž.

kteí si získali zvuného jména a zasloužili trvalou pamt svých krajan.

Mezi nimi vyniká ieden z pedních techniku eských, geniální* bohužel dosti

záhy zemelý stavitel Palackého mostu v Praze, inženýr Josef Reiter.

Narodil se dne 22. íjna 1840 v Habrech, vystudoval eskou reálku v Pí-

ze, poslouchal pednášky na technice v Praze a ve Vídni. Zemel v Praze 12.

prosince 1903 a pochován na Olšanech. Vynikající tento muž ídil mnohé že-

le/, není stavby v Cechách a v roce 1875 projektoval most Palackého v Praze.

jež proveden dle jeho plán. Pruské iditelství státních drah ve Vratislavi

svilo mu vypracováni dráhy krkonošské z Nového Svta do Hiršchbergu,

dále spolupsobil pi projektu zaležení šité elektr. drah král. hlav. msta Pra-

hy, holešovické pístavní dráhy v Praze, dle jeho projektu provedeny stavby



pražských lanových drah na Letnou a Petin; dále súastnil se pi sdláváni

regulaních plán rzných mest. Vážná práce, které celý svj život zasv-

til, neutlumila v nm cit a smysl pro krásu, zabýval se básnénim a krom rz-

ných pojednání popsal i starobylou Rudolfovu štolu v Praze.

Jeho ušlechtilost mysli nedala nikdy zapomenouti rodného msta. Pi

každé píležitosti obmyslil chudou školní mládež znanými penžitým', dary

(na školni poteby) í obohatil žákovskou i uitelskou knihovnu cennými spisy.

Chudá školní mládež v Ha-

brech nenašla za svého šlechet-

ného píznivce dosud náhrady!

Další významné místo v

okresu jest msto Oolv Je-

níkov, od Habr severn asi

7 km vzdálené, vlastni to tepna

Habrska pro své výhodné že-

lezniní spojení. Má 2284 oby-

vatele ve 283 domech, jsou i-

lým místem obchodním, pr-

liv šlovým a co do velikosti

potu obyvatelstva prvým \

kesu. Leží na návrší pi Vohan-

ickém potoce, po obou stra-

nách íšské silnice od áslav
k Habrm vedoucí, pi trati

nkdejší rakouské severozá-

padní dráhy, k velikému nám-
stí pipojuje se nkolik ulic a

:lé uspoádání a pdorys m-
sta ukazuje na dávnou dobu. v

níž zdejší osada povstala.

Jeníkovem jmenovala se pvodn ien ást msta, nebo ást pi zániku

byla vsí a nazývala se Zábélice. Jcníkov pipomíná se v djinách pi roce

115(1 a musil býti místem již dosti významným, když v nm Olomoucký biskup

Jindich chtl slaviti vánoce. Stará osada Jeníkovská stála však dále na

jihozápad u nynjšího kostela sv. Markéty, pipomínaného již r. 1359, kdy tu

podával knze Ješek Talafous a po nm Jan z Ríó?.n 's matkou svou Eliškou.

Ke konci trnáctého století patil Jeníkov ke hradu Chlumu, 'o nmž jsme

již pi áslavi pojednali a tehdáž as povstal Jeníkov na 'míst, jež až dosud

zaujímá; mstekem pak jmenuje se r. 1417, patil pak njaký 'as k Podboa-

nm, ale r. 1461 pipojen zas ke Chlumu, s nímž zstal v rodin Slavatovské

do r. 1580. kdy prodán Václavovi Rabenhauptovi ze Suché.

Ves Záblice však, o níž isme se již zmínili, patila ke klášteru Vilémov-

skému a po jeho zániku pipadla rzným svtským pánm, iaž r. 1580 k Jení-

RADNICE \ GOLOVfi II NlKOVÉ.



kovu pipojena, avšak hned na to s Jeníkovem prodána Janu Libenickému

z \ rabovíšf, za nhož ješt téhož roku vysazeno msteku clo na opravu zdej-

ších zlých, však dležitých cest. V rodin této udržel se Jeníkov až do r.

1601, kdy Mandaléna Libenická, provdaná za Hemana z ían a po druhé za

Jáchyma Šastného Šturmu z Hyršfeldu. statku tohoto nabyla. Jáchym Šurm
z Hyršfeldu vyznamenal se nechvaln r. 1618, kdy arcikníže Matyáš, usiluje

o korunu eskou, proti svému bratru císai Rudolfovi II. vytáhl a s vojskem

svým v krajin áslavské se položil. Tu jmenovaný pán popuzoval šlechtu a

obyvatelstvo zdejšího kraje proti císai a s manželkou svou neslušn o cí-

sai Rudolfovi se vyjadoval, tak že se mu r. 16U9 dostalo vyzváni, by dosta-

vil se proto k zemskému soudu. R. 1632 jest tu pánem Jan Rudolf Trka z Lí-

py, po Valdštýnovi nejbohatší magnát eský, však po jeho smrti z ohromného

skohfiskovaného jmní Trkovského darován r. 1636 Jeníkov s tvrzí a vsí

Zábéléieenii, Zandovem a Podmokly Martinovi Maximilianovi z;Gole, gene-

rál, vachtmistru v císaském voišté, jednomu z upír, jimiž se thdáž hemžily

spustošené, od Boha a lidí opuštné eské lány.

Po tomto majiteli nazváno msteko Golovým Jeníkovem. Nový pán.

jenž se pozdji súastnil hájení Prahy proti Švédm, byl pravým synem své

doby — bezcitný žoldák, ovládaný leny ádu tovaryšstva Ježíšova z ne-

daleké Kutné Hory. V Jeníkov postavil zámek s charakteristickými štíty

a Loretánskou kaplí. R. 1638 nechal vložiti do zemských desk manželce

své Maí Majalén z Opsiniku právo vlastnické k Jeníkovu a zemel, z:n-

opaten kutnohorskými otci r. 1653. Vdova jeho, jež pikoupila k Jeníkovu

statek Vohanický, založila v Jeníkov residenci jesuitskou (nynjší dkan-

ství), zjednala obci privilej na odbývání rzných trh a zemela r. 1657. od-

kázavší majetek svj Janovi Jetichovi z Ledeburu, jenž ml dle závti té vy-

stavti vž pi Loretánské kapli, založené Martinem Maximiliánem z Qole.

Ddic tento soudil se stále s Jesuity, na nž upomíná zde tak zvaný "Jesu-

itský mlýn« u Sirákovic a ti etn navštvované mariánské pout. Po Lede-

burovi vystídali se na Jeníkov rzní držitelé šlechtití i obanského pvodu.

Z nich uvádíme Leopolda hrabte Krakovského z Kolovrat, jenž po zrušení

jesuitského ádu pikoupil zdejší jeho statky a založil r. 1775 faru a školu.

V roce 177-1 a '1775 postav" budovy pro továrnu na tabák, v nichž se sku-

tené pc léta pracovalo, pozdji pak zaídil továrnu na jehly (jehlárnu), která

Stávala u nynjšího hostince ' u erného orla«. Obživilo se v ni mnoho lidí

a škoda jejího zániku.

/;i tohoto vynikajícího šlechtice zrušen panský dvr Svatojanský a /í-

zeny z nho tyi živnosti, z nichž povstala vesnika Kamenná Lhota a pešla

tak ásl pdy z majetku velkostatku do rukou jednotlivc, což by se i jinde

mlo opakovati, elilo by se tím úžasnému až vylidování venkova a vy-

sthovaleck horece.

Vnuk ieho, Oto hrabe z Herberšteinai vystavl r. 1SJ7 nynjší farní ko-

stel na míst ambit.



V roce 1876 upadli majitelé velkostatku v konkurs, jímž postižena byla

i místní záložna a pohroma tato pamatovala se znané dlouho v celé krajin.

Závažnou událostí, která k rozkvtu msta znan pispla!, bylo zízení

osobní v zastávky, jejíž otevení obec Jeníkovská na povstné severozápadní

dráze znanou penžitou obtí musila vykoupiti.

Velkostatek Qolv Jeníkov s Branišovem koupil nedávno v dobrovolné

dražb od ddic posledního majitele Hemana Fiedlera velkostatká K. Milner

za 2.661.000 K.

Jeníkov má obecnou pétitídni ' chlapeckou a díví školu, chlapeckou a

díví mšanskou školu, obé pod jednou správou, dále živnostenskou a ho-

spodáskou školu pokraovaci. každou o 'dvou tídách.

Obchodu a rozkvetu m-
sta dobe posloužily trhy na

hovzí dobytek, jichž má <i.

Jeníkov 14 ron. — V m-
st je Okresní nemocenská po-

kladna a etné vzdlávací, hu-

manitní i zábavné spolky.

Djiny msta vypsány jsou

pkné ve spise: »Letopisy m-
sta GolO'\ f a Jeníkova«, edite-

lem škol Jos. A. Zeleným.

Zámek na severní stran

msta niím nevyniká, jest to

novjší stavení, pocházející z

konce 18. století. Pod ním ne-

daleko silnice stoji mohutná,

vži podobná budova s nízkým

(krytem, k níž piléhají ze

dvou stran nižší stavení. Silné základní zdi uzavírají prostorné sklepy a v pí-
zemku jest velká klenutá místnost, ze které vedou do výše toité schody, avšak
zdá se, že pvodní vchod do této mohutné vže, jež bývala díve vyšši a také

jinak kryta, nalézal se zvení ve výši a že se do vže chodilo z jiného venkov-
ského stavení, jak to bývalo pi tvrzích a podobných opevnních zvykem. První

poschodí vypluje velká prostranná jizba, jež mla pvodn tyi okna. z nichž

jest polovice zazdna a vedlejší dv komrky. Zachoval se tu ješt vlašský

komín, na nmž byla vytesána slova: »Fumus, humus sumus, fimus, linrus

fimus.« (Dým a prach jsme; smetí, bláto, smetí.) Podobných, na marnost svt-
skou pipomínajících osm latinských nápis pokrývalo stny. Zachovány jsou

z nich jen sporé zbytky, na štstí zaznamenány jsou úpln v pamtní knize

a uveejnil je Sedláek ve svých monumentálních »Hradech«, z nichž zde á-
sten erpáno. Nejvýše jest velká tverhranná místnost s osmi vejitými okny

a na všechny tyi strany stílny zvláštního tvaru. Na vystouplých krakorcích
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NÁHROBKU ŽIDOVSKÉHO HBITOVA
V GOLCOVE JENÍKOVÉ.

spoívá kamenná stecha a bylo lze odtud dolu stíleti, bylof tu tak zvané

podsebití, jež spatiti lze i u nkterých opevnných kostel. Vž mla díve

mansardovou, krkami krytou stechu.

Staveni to, jakož i jeho originelní nápisovou výzdobu zídili Martin Maxi-

milián z Qoltze s manželkou

Maí Majdalénou, zaavše sta-

vti budovu tu »za obydlí k

rozkoši urenou« r. 1650 a do-

konili ji r. 1653. jak nám to

hlásá nmecký nápis na ka-

menné desce, umístné na

venkovské východní zdi vže.

Pohbeni byli oba manželé v

Loretánské kapli, jiní šlechtití

držitelé Jeníkova bývali po-

hbíváni v kostele sv. Marké-

ty. Kdo navštíví Golv Jení-

kov, nech neopomene podíva-

ti se na zdejší starobylý ži-

dovský hbitov, na nmž jest

množství náhrobk, z nichž nkteré vynikají zvlášt stáím a umleckým pro-

vedením a s jakými se setkáváme jen na svtoznámém židovském hbitov

v Praze.

Nejpamátnjším však místem celého okresu, jeho/ djiny po více století

jsou vlastn djinami celé krajiny, jest Vilémov, mstys od Habr as 8 km na

severovýchod vzdálený, jenž

dostal své jméno od proslulého

benediktinského kláštera Vi-

lémovského. Týž založen byl

as i". 1120 a to prý Vilémem

hrabtem ze Sulcbachu, pí-

buzným knžny Ryky, choti

Vladislava I. Osazen nejspíše

nmeckými mnichy, nazván

byl po svém zakladateli »Wil-

helmszelle* (Vilémova cela),

neb zkrátka Vilémovem a na-

dán rozsáhlými statky a vý-

sadami, jako ku p. r. 1207

užitkem ze cla Habrského, <>

nmž iiž díve psáno. N-
|..!u-\ / opat založil msteko^ jež se ale teprve ve 11. stol. pipomíná, tak iako

dkuje as klášteru vznik svj ves Opatovice u Lede. jež k Vilémovu pativ.ila.

Y3HHk
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Roku 1278 spustošilo vojsko Rudolfa Habsburského klášterské zboží a

od té doby stídali se v hospodaení na statcích klášterních, k nimž i m-
steko patilo rzni opatové, kteí vždy ku zvelebení majetku nepispívali,

akoliv nalézal se klášter v poloze výhodné, nebo vedla tudy cesta Libeská.

Rozkvtu kláštera neprospla ani píze Karla IV., který r. 1352 potvrdil klá-

šteru právo vybírání cla, jež mu povolil Jan Lucemburský.

Roku 1391 zvolený opat Mikuláš zasadil se o vtlení pti klášterních ko-

stel v Cechách a na Morav a to pro velké dluhy, do nichž klášter upadl.

tak že byl r. 1-100 na ti léta od královských daní osvobozen.

Klášter upadal pak hmotn Více a více. až konené r. 1421 odtud na

vždy vypuzeni mniši, utekli se na Moravu. Opatové, vždy z menšího a men-

šího potu bratí volení, živoili bídné, až konené opatem Petrem, jenž si

sice r. 1527 potvrzeni nkdejších svobod vymohl, zanikl i název opatský,

jenž pro Cechy již dávno neml významu.

\ I l.i: MOV.

Y klášterský. Husity uchvácení majetek uvázal se Jan tlertvík z Ruši-

nova a tím pivtélen k Lichnici, na to dostal se Vilémov v držení Trk
z Lípy a po rzných osudech držen k .leníkovu a patil též hrabatm Caretto

de Millesimo, jichž rod tu vymel. Nyní jest Vilémov majetkem Ceslava

Xavera Reiského, svobodného pána z Dubnic a pati k nmu dvory: Klášter,

Vilémov, Hemanice, Sichrov a Leškoviee. 2e by v »Cervenici«. jež patívala

ke klášteru, bývala nkdy tvrz, iak se za to má. není niím doloženo a zmínili

isme se již díve, že zbytky tam se nalézajících dvojích val nasvdují tomu,

že tu bylo hradišté neznámého pvodu.

Nejpamátnjší událost, jež se tu odehrála, jest tak zvaná bitva u Vilé-

,
o níž jsme se zmínili již pi popisu áslavská. — Matyáš, král Uherský,

zapísáhlý nepítel svého tchána. Ji.iho z Podbrad, vpadl r. 1469 v únoru

do Cech a táhl od Chrudim k Hemanovu Mstci a k Lichnici, o jejiž dobytí se

marné pokoušel. ást jeho vojska táhla k Ronovu a ást podle Bstviny. Obe

vojska se blíže Vilémova, nejspíše u Špaic spojila. Král Jií obešel nepátelské
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vojsko ze tí stran a obsadiv všecky prsmyky, zamezil Matyášovi, který se

pro Železné Hory nikam uchýliti nemohl, veškeren ústup, takže musil prositi

za mír, jehož se mu smlouvou ze dne 27. února v blízkém Ouhrov neb Uhrové

uzavenou, dostalo, které však vrolomný král nedodržel.

Nkteré nekalé prameny, jež snažily se zúmyslné šíiti nepravé zprávy

o králi Václavovi IV., zmiují se i o tak zvaném krvavém snmu Vilémovském

a sám Pelzel na základ takovéto lživé zprávy z roku 1619 o nm píše.

Na snmu tom (dle Peizlova zdání r. 1389 odbývaném) požadoval prý

Václav IV. na eských pánech navrácení všech, jimi zabraných korunních

statk a posílal ty. kteí žádosti jeho ne-

chtli vyhovti do zvláštního erveného

stanu, v nmž pak byli popravováni. Ne.

zaruený tento píbh, jenž byl šíen i

o králi Zikmundovi a uherských pánech.

Palacký dkladn vyvrátil.

Msteko Vilémov rozloženo jest

na návrší pi východní stran údolí, jím/

protéká malý potok. Na západním sva-

hu od msteka, kde údolí povlovné vy-

stupuje, jest osada Klášter, ást to m-
steka. Nalézá se tu kostel r. 1743 v ba-

rokovém slohu postavený na miste n-
kdejšího klášterního chrámu, jenž byl

zboen r. 1726. škola a fara a nad nimi

na povýšeném míst, kde rozkládaly se

díve budovy klášterní, stojí zámek,

jenž vznikl as r. 1750. To jest vše, co

spatíme na míst slavného V:imovského kláštera), jenž po tistaletém trváni

r. 1421 z koene byl vyvrácen.

Když byl kolem r. 1676 Vilémov k Jeníkovu pipojen, byla na Klášteištl

tvrz od kamene vtším dílem a nco ode deva vystavná, šindelem pikrytá,

ale na stavení a stechách sešlá. Bylo v ní devt svtnic a krom toho sklepy,

komory a jiné »píležitosti«.

R. 1747 vysazeny byly msteku trhy. Ve znaku má Vilémov ervený

štit a na nm stíbrný kli starodávného díla a stíbrný me se zlatou rukovti

;i kíži, kížem peložené, nkdejší to erb klášterní.

Vilémov byl za války r. L866 zle cholerou postižen; v msteku byly

tehdy na rychlo zízeny .í nemocnice. Ve farnosti vilémovské podlehlo cholee

toho roku 170 lidi.

Obyvatelé Vilérnovští snaží se jíti s duchem asu a sdruženi jsou v nko-

lika humánních i osvtových spolcích.

D. ilsi pou okresem nastoupíme z Habr, od meh/ .' km pímo severn

rozkládá se po obou stranách císaské silnice spoádaná obec ITýduava,, jež

RADNICri VE VILÉMOVÉ.
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še mile vyjímá na návrši v záplav ovocného stromoví. Jako jediná veliká

zahrada s úhlednými a istými domy! Patívala v zašlých dobách ke zboži

Gol.-Jeníkovskému. Na východní stran frýdnavských pozemk tyí se na

stráních pohraniních stupovit krásná pásma smrkových les, v údolí se stí-

dají pi potoku tuné luiny, a pechod katastru iní vypnulinka se tí stran

rovnž dorostlými lesy vnená, v jejímž stedu choulí se malá, ale zámožná

obec Z h o , v níž bývaly dv tvrzky. Údolí a lesnaté strán mezi Frýdnavou,

Zhoí. .lakubovicemi a Vlémovem jsou tak malebná a utšená, že s potšením

tu staneme a dlouho se nemžeme s rozkošnými tmi místy rozlouiti. Zvlášt

údolí Z h o s k á hýí pírodními krásami, mají svou zvláštní, rázovitou kvtenu

a jsou proto od asného jara botaniky a milovníky pírody navštvována.

Jsouc kolkolem ped chladnými vtry chránna, má Zho o 8—10 dní díve

žn než Habry a na p. zcela blízká obec R y b n í e k. — Pi silnici u Frýd-

navy památný kíž z r. 1806, o nmž uinna zmínka v ásti všeobecné. Lid

vypravuje, že r. 1805 vytlaeno bylo spojené vojsko bavorsko-írancouzské

malou posádkou císa, vojska. Stalo prý se tak zázran na pímluvu P. Marie.

Na památku postaven na témže miste kíž s obrazem matky boží. Tradice

praví, že zajatci z vojska bavorského' vypravovali sami, že se nad jejich

ležením tak setmlo, že ped sebe nevidli.

Jiní opt vypravují, že když bylo rakouské vojsko r. 1805 pod Makkem
u Uhnu poraženo, pitrhl Napoleon až k Vídni. Záložní vojsko naše shromažo-

valo se v echách pod arciknížetem Ferdinandem, jehož hlavní stan byl tehdy

v Jeníkov. Toto vojsko bylo ureno k tomu, aby pepadlo náhle pední fran-

couzský voj, který se skládal z Bavorák a Francouz a ml ležení v Habrech.

Na pastvišti u Frýdnavy se stetly pední stráže. Rakouští kyrysníci tu zví-

tzili, nepítele z Habr až k Jihlav zahnali a Jeníkov a okolí nepítele zbavili.

Když se Bavoi v Habrech opevnili a hospodám všecky vozy pobrali, abj

si postavili barikády, tu rakouský lehkj jezdec, jménem Bochníek z blízkých

Stupárovic, pibrav k sob ješt jiné dva vojíny, vrazil zadem do Chrstnice

pes les » t v r t« do Habr jako blýskavice do jednoho domku a zajal 7 ba-

vorských vojínv i s komi, jež do hlavního stanu v Jeníkové pivedl a za to

odmnn byl. V upomínku na toto vítzné dobrodružství postavili obané frýd-

navští devný kíž s obrázkem P. M. Loretánské na plechu. Ten byl r. ls-4"

nahrazen kamenným, který byl r. 1901 opraven nákladem eráru a požívá

ochrany jako válený pomník.

Na silnici erární od Frýdnavy Ke Ool. Jeníkovu rozkládá se malá obec

Volšinky, jež náležela nkdy k panství Vilémovskému. Na jihozápad od

Frýdnavy uprosted les skrývá se malá osada Kobylí Hlava a samota

C h 1 u m e k, kde sídlí lesní správa velkostatku Ool. Jeníkovského. místa ta

leží pi nkdejší zemské stezce vedoucí z áslav pes Gol. Jeníkov k Habrm
a dále na Moravu. — Severn od Kobylí Hlavy jsou památné osady R i m o-

v i c e a B u d k a. jež náležely ke zboží Jeníkovskému. V R í m o v i c í c h sm-
rem k Jeníkovu oznauje travou porostlý pahorek a zbytek píkopu místo.
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kde stávala tvrz loupežného rytíe Ondeje Kcrského. Ten se r. 1446 /mocnil

násiln hradu Pabnického a odtud inil loupežné výpady do áslavská. Jsa

obléhán na Pabnicích, v noci sám jediný uprchl na Janovice, kde/ byl zajat,

do áslav odveden a tam sfat. — Osada Budka povstala tím, že nasthovali

se sem za moru Jeníkovští židé a zde si vystavli devné domky (budky),

z nichž asem povstala nynjší malá obec Budka.

V jižní ásti Habrska pipomenouti dlužno osadu M a 1 í n, jež jest spo-

jena s velkostatkem Dobrou Vodou a dvorem Komárovém s my-

slivnou. Blíže Dobré Vody je památná studánka, ze které prý se napil Jan

Zižka pi váleném tažení k Nm. Brodu a vodu za dobrou uznal. Pi studánce

lze zíti na kamenném podstavci poprsí Jana Zižky, jež sem bylo dáno na pa-

mátku. K Malíuu patí samota Heitice.

Severozápadn od Malína jest osada Ku ne m i 1. v níž. se spárují zbytky

bývalé tvrze, rodného to sídla pán z Kunemile, jež se co spustlá již r. 1591

pipomíná. Kunemil patila v 16. století áslavským, jimž byla r. 1547 za trest

odboje proti Ferdinandovi I. konfiskována. Leží na okresní silnici Habrsko-

Svtelské, a; býval tu kdysi osamlý mlýn s papírnou, jež asem zašly. Brati

Petr a Jindich z Kunemile vystavli r. 1365 kostel Všem Svatým zasvcený.

V míst je brusírna skla. — Pi samých hranicích Habrsko-Ledeských na

ostrohu u eky Sázavy a Dobrovodského potoka rozkládá se malebn obec

Pohled. Patívala k panství Habrskému. — V jihovýchodním cípu Habrska

jest osada R a dos t í n se 2 samotami pi erární silnici z Habr na Nmecký
Brod, jež patívala rovnž k panství Habrskému.

Habry spojuje s Chotboí pkná, 18 km. dlouhá okresní silnice se stinným

stromoadím. Pi východu jejím z Haber po levé stran prostírá se r. 1S98 ná-

kladem obce založená školní zahrada ve výme 12 ar. Jest v ní na 6.000

ovoc. stromk. Po druhé stran silnice rozlévá od nepamti své vody veliký,

ale nehluboký rybník Habrský. Tam, kde do nho spje od východu íka
Malá Sázava, utvoen »chobot«, odkudž je rozkošná vyhlídka na msto
v lét i v zim. Jako v ohromném zrcadle zhlíží se nejbližší partie msta
»na hrázi« v isté hladin, a když za dlouhých veer vzplanou ve mst
svtla i svtýlka, jest to pekrásný pohled.

Na jižní stran rybníka zdvihají se pahrbky »T-áborec« a »P e k 1 o

s Pík,ami«, a po obou stranách erární silnice jižní, nejvýše položená cist

msta, eená »Hradany«, kteréžto pojmenování ukazuje na nkdejší

opevnní v tchto místech. Po obou stranách silnice Chotboske .V- km od

I íabrú vzdálena, leží obec M i á t k y a od ni asi 1 km cesty osada Pros e

nkdy majetek kláštera Viíémovského a rodišt básníka samouka Vojtcha

Kofara. K Prosei náleží samota »Peklo« s hájovnou. Ubírajíce se po

okresní silnici Chotboske dále, staneme u rozlehlého a hlubokého rybníka

Jiíkovského; na druhé stran silnice jest pkný parní mlýn (iruntova.

Lid v okolí Habr je zcela pesvden o tom, že kdyby se protrhly hráze
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rybníka Jiíkovského. zaplaví jeho vody celé Habry v údolí rozložené, pon-

vadž by místní rybník a íka Malá Sázava nezmrné spousty vody nepojaly.

A skuten po prtrži mraen v kvtnu r. 1908 se to ásten stalo. Na tuto

zátopu a škody ji zpsobené bude se zde ješt dlouho pamatovati! Také

Jiíkov náležel k panství Habrskému. Krajinku za. Jiíkovem zdobí pkné

lesy smrkové a borové, z nichž ».! e d 1 i n a« dnes jen svými jedinci pipomíná

pvod svého pojmenování.

Od Habr smrem severovýchodním klikatí se okr. silnice Habrsko-

\ ilémovská, pi níž 2H km od Habr rozprostírá se osada R y b n í e k s vý-

stavným dvorem, který pati k panství Jeníkovskérrvu. Osada má asi jméno od

mokrých, bainatýoh pozemku (»sam> rybníek«). které však dbali hospodái

v posledních letech tak zrmeliorovafi a odvodnili, že jest nyní na úrodu na

tchto pozemcích radostné podívání. — Malou plhodinku od Rybníka po

obou stranách okresní silnice na svahu i v údolí pilepena jest vesnika Jaku-

bovi c e. Marn po ní pátrá naše oko se silnice, a jsme si plné vdomi,

že stojíme pímo nad ní. Výhledu do vesniky brání husté koví po levé stran

silnice bujn rostoucí, z nhož hlavn jako vbec v celé krajin Vilémovské

vyniká lískoví, jež dalo i jméno nkterým zdejším osadám. Jen na protjším

vršku za údolím nkolik selských statk — pravých to typických staroeských

staveb pod došky - polítá naše oko, prozrazujíc, že tu v okolí krí se celá

vesnika. Jakubovice patívaly Vilémovu. V blízkosti choulí se obce II o s t o u-

1 i c e, Z h o , N a s a v r k y. 2 d á n i c e a V r t š i c e, jež všechny patívaly

také ke zboží Vilémovskému.

Od osady Rybníku odbouje okresní silnice na Leškovice 4 km. od

Habr vzdálené s panským dvorem. Jaké Leškovice patívaly nkdy k panství

Vilémovskému, tak jako dvr Sichrov s píslušnými pozemky mezi Jaku-

bovicemi a Vilémovem na okresní silnici pkné se vyjímající.

V severní ásti Habrského okresu roztroušeno iešt mnoho význaných

a pokroilých obcí, z nichž uvádíme Sirákovice, nkdy zboží kláštera Vi-

[émovskéhó, pozdji k Jeníkovu patricí.

R. 1898 založen tu jubilejní sad na oslavu padesátiletého panování J. V.

císae, který utšen zkvétá. Obce li e ni a n i c e, všeobecn »Hema-
n i k y« zvaná, patívala k Vilémovu a pozdji k panství Jeníkovskému; kostel

sv. Bartolomje byl již r. 1352 farním, avšak za neznámé doby fara zanikla

a kostel zstal filiálním. S Hemanicemi spojeny jsou B u o v i c e. Severn
od Qolova Jeníkova jsou Stupárovice, jež patívaly až do roku 1532

obci Kutnohorské a pozdji byly píslušenstvím Hostaova a Jeníkova. Severo-

východn odtud pi silnici z Vilémova vedoucí a stromovím vroubené jsou

Spytice, též Spitice neb Zpyice psávané, jež mají jméno po Zpytovi

/pytdmvovi. Ves byla ode dávna majetkem kláštera Vilémovského, tvrz byla

v ní však postavena teprve v 10. století. Beneda z Netin vyzdvihl tu v polo-

vici 16. století nový dvr. utvoený z nkolika- selských statk. R. 1616 kou-
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pil Spytice HartVík Myška ze Zlunic, jenž se usmrtil nemírným pitím spále-

ného vína«. Tvrz a dvr vypálili Švédov, kteí tu nelidsky ádili. Zboží zdejší

drženo pozdji k Ronovu a naposled pipojeno k Jeníkovu; v obei jest ovocná

školka a dvoutídní škola. Skorém severn pi téže silnici leží Zvstovice
neb Žestovice. kterážto obec mla se Spyticemi vždy stejné držitele. Býval

tu devný dvr. pi nmž po spustošení Spytické tvrze postaveno z kamene

nové panské sídlo skromných rozmr o tech pokojích a bylo kryto šinde-

lem. Když pipadly Zvstovice k Jeníkovu, používáno panského obydlí za

sýpku až do r. 1685. Dvr zdejší patí k panství Hostaovskému. — Všechny

tyto obce rozloženy jsou v úrodném epném kraji, ozdobeny etnými ovocným;

zahradami, takže pohled na n zdáli i z blízka je velice utšený.

V oblasti zemské habrské stezky vznikly nebo byly známy etné obce

již ve století 12.— 14. Nkteré z nich. jak se v jejich historii doítáme, byly

mnohem vtší a slavnjší než za dn našich. Tak na p. obec Ba k o v. 3' >

km. smrem jihozápadním od Habr vzdálená, patívala ke klášteru Vilémov-

skmu a bývala vladyckým sídlem a samostatným statkem, který zahrnoval

v sob zámek, dvr & vtrný mlýn. Roku 17ÍS7 náležel ddin Janovi Hema-
novi z Herrnrittu. Krásný park kolem zámku byl r. 1894 vykácen. Jen místo,

kde odpoívá pruský dstojník (rodem Polák), pod mohutným dubem (»u Pru-

šáka«) bylo ušeteno a znovu ohrazeno. Jest to zárove upomínka na choleru,

která zde v roce 1866 zle ádila. Malý kousek cesty, jižn od Bakova jest

Zboží, osada o Habr 5 km. jihozápadn vzdálená, se zámkem a pkným
parkem, panskou škrobárnou, pilou a jinými budovami. Patí k velkostatku

hrabte Osvalda Thun-Hohensteina. Do roku 1307 patila ves ke Smrdovu a

odtud k Vilémovu, pak k Lipnici a k Svtlé. Ke konci 17. století bylo Zboží sa-

mostatným statkem.

Od zámku vede k pile. mysli vné a dále rozkošná buková alej. Utšená

tato a všeobecn známá partie dostala jméno »WaIdhof«. Barokovj zámek

založil r. 1700 Václ. Klusák z Kostelce, tehdejší majitel panství. Týž založil

a vystavl také kostel ke cti sv. apošt. M.atje. který však asem tak sešel.

že rnusil býti r. 1854 rozbourán. Obec Zboží je nyní pifaena ke Smrdovu,
osadé to odtud na severozápad smrem Ke trati severozápadní dráhy položené.

V nkdejším msteku býval hrad a 10 /a kostelem V tch místech, kde jest

nyní živnost . p. 53. Dle povsti býval prý tu i klášter. Zakladatelé hradu byli

páni z Lichtenburka, z nichž Remunt z Lichtenburka r. 13(17 postoupil hrad

x mstekem a pti vesnicemi klášteru Vilémovskému výmnou za jiné zboží.

Hrad. který nebyl as píliš pevn stavn a o njž nebylo klášterem jisté tak

i
eováno jako když byl v držení panském, nejspíše /a nedlouho zanikl. Po

zániku kláštera patil Smrdov dlouho k Lipnici a Svtlé, Iv. 1013 dáno Smrdm
ským povolení, by o statcích svých smli voln íditi, trhy mli již díve; od

polovice 17. století až do r. 1850 píslušel Smrdo\ K Vrbici a byl mstekem
iešt v 17. století. R. 1694 obnovena zaniklá fara pi kostele, již r. 1384 co far-

ní pipomínaném. Upomínkou na lepši minuli m lesí znak, snad \ dobách klá-
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šterní vlády obci propjený, v nmž se spatuje me a žezlo kížem položené.

Ulice a stavba obce Smrdovské nasvdují ješt dnes rázu mstskému. Nyní

je to velká obec se 602 obyv. a 88 domy. Má trojtídní školu.

Z hradu zmizely nyní poslední zbytky val. Vposlední dob zízena

v malebném údolí smrdovském zastávka, c. k. rak. severozápadní dráhy, ob-

chodu i doprav okolních obcí velmi prospšná. — Nedaleká obec Dob r n i et-

hyl.; ped asy rovnž velikou osadou. Dnes je to vesnika, ítající se samo-

tami Starou a Novou Chraboží a Malým Roznotínem 26 ísel s 227 obyv.

Djepisec Palacký praví, že Dobrnice mla již r. 1125.— 1253. farní kostel.

Parní osadou byla do r. 1694 a jest nyní pifaena ke Smrdovu. Dle ústního

podání stála^ tu ješt v 17. stol. tvrz. Kolem r. 1610 byla »rychta Dobrnická«

dle Mílkových »Déjin konfiskace« znan rozsáhlá. Náležely k ní té doby Do-

brnice. Chrtnice, Kysibel, Leština, Lubno, Nová Ves a Štpánov. V rycht

této bylo 5 krem. 15 poddaných usedlých, kteí odvádli stálého platu 184

kopy 47 groš míšeských, dále pak 4 mlýny »sedlské«, 9 rybník a 9 leí les.

V samot Chraboži Nové byla r. 1774 hrabtem Leopoldem Krakov-

ským z Kolovrat založena skelná hu, která však asi ped 43 roky zanikla.

Samot se íká dosud »na hutích*; Dobrnice má dvoutídní školu a náleží k

panství Vrbickému. jehož majitelem je Severin Obermajer. K nmu patí dvory

Dobnwce. na Horách, Leština, Nová Chrabož, Petrovec a Vrbice. Spojená

obec Leština-Vrbice-Dobrnice je obydlena nazvíce dlnictvem a rolnictvem.

Katastrem osad Leština a Vrbice probíhá c. k. severozápadní dráha. V Leštin

je nádraží (»Leština-Habry«) ve výši 454 m nad moem.

Leština bývala majetkem klášter;/ Sedleckého, jemu/ byla urvána roku

1436 a zastavena Mikuláši Trkovi z Lípy, roku 1636 pipojena k Mahrm a od

r. 1685—1850 patila k Vrbici.

Uprosted mezi Leštinou a Habry leží obec Chrtnice. jež patila

k panství .Icnikovskému. Nedaleko obce. východn od stanice leštínské jest

dvr Rado no v s filiálním kostelem sv. Bartolomje a hbitovem. Pi nm
stával dle povsti klášter a jiná stavení. Kášter ten shoel ve válených va-
vách a po jeho zniení byla prý pi kostelíku zízena fara, jež asem zrušena

a kostelík pidlen k farnosti habrské. Pi kostelíku, jenž ukazuje na velké

stáí, stávala nkdy tvrz, na níž sedl r. 1327 Slavibor, první a poslední to

držitel, jejž známe, nebo již r. 1359 patil Radoov ke Chlumu. Ješt roku

I

J.17 pip míná se tvrz, které tu však již r. 1462 nebylo a z pvodní vsi zbyly

dva velké dvorce.

Od Habr na jih pi císaské silnici 5'j km vzdálená obec Kámen bý-

vala v dobách, kdy nebylo železnic, dležitou poštovní stanici mezi Golovým
Jeníkovem a Nmeckým Brodem. — Osada Tis jihovýchodn od popsaného

již díve Waldhofu má jméno své zajisté po tisovém lese, který se tu tak jako

na mnoha místech v Cechách prostíral; náleží k velkostatku Habrsko-Svtel-
skému a rozkládá se na úpatí, kopce »Kaplika« zvaného, který vévodí širému
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okolí. S kopce toho (581 ni) otevírá se pozorovateli rozkošný pohled do celého

okolí. Za jasného dne spatíme prostým okem pohranin hory Krkonoše, na

severovýchod Železné Hory se zíceninou Lichnice, na severu Vysokou, na

jihovýchod »sted Evropy« Melechov. Kolkolem zíti krásné panorama,

v nmž se stídají msta, vesniky a samoty, úrodná role, louky a. etnéi lesy

po výšinách i v údolích malebn seskupené. Zn tu bývají proti áslavi o 2—

3

nedle pozdji. Osadou jde okresní silnice od Habr k Okrouhlici. Za staro-

dávna býval prý v Tisu kostel. Nyní je filiální kostel v blízké obci Knzi,
která jest se samotou Waldhofem a Novým Dvorem piškolena k Tisu.

Jdem-li po císaské silnici z Habr na jih kolem samoty Klepandy, pes

Kámen, staneme ve vzdálenosti as 9 km v obci S,k uh r o v . Osada tato

vznikla as záhy pi zemské stezce habrsko-jihlavské, jež šla do Nm. Brodu

a pes Jihlavu do Moravy. Když zaalo dolování v krajin nmecko-brodsk

ve 13. století, stal se Skuhrov dležitou osadou. Tomek zmiuje se o Skuhrov

pi roce 1352 co osad již tenkráte kvetoucí s kostelem sv. Mikuláše a farou.

V bouích husitských zanikl asi kostel i fara. Majitelem Skuhrova byl kolem

r. 1358 Hynek ze Zleb, pak jeho vdova Anežka a pozdji známý škdce zem-

sky Markvart z Vartenberk?.; jemuž byl za trest s jinými statky odat. Od r.

1415 patil Skuhrov klášteru Vilémovskému a dostal se v 15. století Trkm
z Lípy, kteí jej pipojil; k Lipnici. V letech 1561—1636 držen byl ke Svtlé

a od roku 1636—1850 náležel k Habrm. Po roce 1623, a byl spustlý a sho-

elý kostel opraven, zanikla z nedostatku knží zdejší fara, jež však byla roku

1727 obnovena hrabtem Adolfem F. Pottingem pánem na Habrech a Leopol-

dem Schonovcém z Ungersverthu, pánem ne Krupé. Pravdpodobn tu byla

založena tenkráte i škola. Když byla r. 1760 oddlena od farnosti Skuhrovské

fara v Dolní Krupé. pipojena jest náhradou za ni lokalie Luická. dosud k

Habrské naleževší, k fae Skuhrovské. Roku 1852 zízena však v Luici samo-

statná fara a kolatura Luická odlena od Skuhrova.. Od té doby obmezena

kolatura Skuhrovská na osady Skuhrov, Radostín, Volešnou s erveným Do-

lem a Kopaniny (statek Dolnokrupský). Sedletin a Veselí (panství Chotbo-

ské), které nejspíše patívaly k farnímu kostelu sv. Mikuláše ve Skuhrov

již ped válkami husitskými. Skuhrov má dvoutídní školu a Luíce rovnž.

Zízením fary v Luici, obci to na jihozápad od Skuhrova položené, odinna

byla jen kivda, která se této starobylé osad stala. Bylf tu farní kostel sv.

Markéty již ped rokem 1362. Osada patila až do roku 1366 ke Zlebm, však

od r. 139(1 pipomíná se již co majetek kláštera Vilémovského, po jehož zá-

niku patila rzným majitelm, tak v 16. století k Lipnici a od roku 1636 k Ha-

brm. Roku 1023 zanikla fara a Luice pifaena ke Skuhrovu, ruku 1786 zí-

zena tu pak lokalie.

Z nádraží Gol. Jeníkovského odbouje místní dráha do starobylé obce

Hosaovai R. 1318 pipomíná se na zdejší tvrzi Bohuslav. R. 1360 zídil

tu Jaroš z Lacemburku S královským povolením krému. Pozdji sídleli tam

brati Buzek a Mcninrt Bervík, 1. 1404 Beneš / Laboun. V 15. století pebý-
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vála v Hostaov rodina Hostaóovských z Petrovic. Koleni r. 1530 koupil Ho-

staov Václav Tunchodský z Pobžovic, ale prodal jej r. 1557 Hemanovi

Bohdaneckému z Hodkova. Od r. 1597 drželi Hostaov Václav Chotouchovský

z Nebovid a Jan. R. lfi-fl koupila Hostaov známá nám již Maí Majdaléna,

svobodná paní z Golée, rozená z Opsinku a od té doby patil ke Golovu Je-

níkovu. Roku 1685 byl na as odtržen, pak opt v 18. století k Habrm pi-

koupen, ale v 19. století zase odprodán. V roce 1878 koupil Hostaov nynjší

majitel rytí Clanner z Engelshoenu. — Nedaleko zámku je továrna na cukr.

slušn zaízená zelináská zahrada se vzornou ovocnou školkou. K Hostaovu

patí samota Háj. — Nco málo k jihozápadu jest obec Skryje, která má
úhlednou školu, kterouž by dovedli oceniti nejlépe žáci ze staré generace,

kteí musili docházeti do školy bu do Jeníkova neb do Hostovlic.

Od Gol. Jeníkova 6 km na západ jest obec V 1 k a n e . Má kostel sv.

Jakuba str., jenž byl již ped r. 1361 farním, a dvoutídní školu. V 17. století

fara zanikla a Vlkane pifaena do Smrdova. R. 1775 zízena farní administa-

tura a r. 1793 fara obnovena. Roku 1710 pistavna ke kostelu vž, v níž jsou

zavšeny zvony s letopoty 1591) a 1592. Škola byla založena zárove s farní

budovou hrabtem Leopoldem Kolovratem, tehdejším majitelem panství Gol.

Jeníkovského r. 1775. Tato jednotídni farní škola byla devná a stávala mezi

kostelem a farou pi zdi hbitovní. Nynjší škola byla vystavna r. 1877.

Ped dávnými asy, kdy vlast naše a tudíž i zdejší krajina pokryta byla hu-

stými a rozsáhlými lesy, žilo tu mnoho dravé zve a v okolí Vlkane zdržo-

vali se vlci, divocí kanci atd. Poloze na obecních lukách ješt dnes íká se »ve

Vlích jamách«. Jméno obce má jisté svj pvod od tchto šelem (vlk-kanec --

»Vlkane«.) V obci jest stanice rak. severozápadní dráhy.

lim ukonili jsme popis a prohlídku okresu Habrského. jehož djiny jsou

zajisté zajímavé, ba bohaté. Nesmíme však pestávati na minulostí, jež jesl pro

nás již odbytou fásí, poteba jest oceniti náležité pítomnost a uvážiti, jakou

vyhlídku má zdejší krajina do budoucnosti. —
V dobách nejstarších, kdy vedla tudy jedna z hlavních neetných komu-

nikací zemských, mlo Habrsko velký význam a dležitost pro celou zemi a

vyvíjel se tu a vzmáhal ilý obchod a krajina zdejší zvlášt pi zemské stezce

byla hust obydlena. Nejlepším dkazem tehdejšího blahobytu, rozkvtu a ru-

chu jest ta okolnost, že se tu od pradávna setkáváme se Židy, kteí se zvlášt

etn usadili v Habrech a v Jeníkov. Ti táhli se vždy za obchodem a bylo

tu pro n v tomto od nepaméti známém celním území dosti práce a kýženého

výdlku. Usazování jich nebylo ani na újmu. když nad krajinou vládli opatové

Vilémovští, jimž poplatky nkde jen doasn neb na revers trpných a povrže-

ných syn Israele, byly práv tak vítány jako vrchnostem svtským. Pi kve-

toucím obchod nepokoušeno se o dobývání pírodního bohatství z lna zem.
jak se to dlo na jižní stran v krajin Nmeckobrodské, mlo to však dobrou

svou stránku v tom, že s otevením hor a dobýváním zemin a drahých kov
nenatáhly se do kraje houfy Nmc, jichž hromadné sthování se do ech ná-
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sledovalo vždy, kdykoliv se poalo nkde dolovati; Tím vysvtluje se ryži

eskost a zachovalost tohoto zákoutí. S úpadkem samostatnosti eské dosta-

vil se úpadek flabrska, zanikl i obchod, jehož hlavní tepnou byla stará zem-

ská stezka zdejší a nebylo za nikde náhrady. Lid úpl v tuhém poddanství,

skorém veškerý pozemkový majetek nalézal se v rukou bezcitné cizácké šle-

chty, sehnané ze všech kout svta, která uvrhla ubohou porobenou láji v du-

ševní i tlesné poddanství, z nhož se na Habrsku tíže a pozdji probírali než

kde jinde.

Jen tu a tam za dlouhou nepehlednou dobu setkáváme se s estnou

výminkou, jakou byl ku píkladu ušlechtilý hrab Leopold Kolovrat Krakov-

ský, který v sedmdesátých letech osmnáctého století, jak jsme již vyprávli.

založil skelnou hu v Nové Chraboži a v Qolov Jeníkov továrnu na tabák

a pozdji jehlárnu. Sklárna udržela se až do sedmdesátých let minulého století.

kdežto továrna na tabák a jehlárna záhy k velké škod zdejší krajiny zanikly.

To jsou jediné známé nám pokusy o zprmyslnní Habrska v starších

dobách, po nichž dlouho na to 'nieho nenásledovalo. Prmyslové podniky, jež

tu v minulém století a v nynjších dobách vznikly jsou dosud neetn a snesl

by jich zdejší kraj mnohem více a to již z té píiny, aby se nevylidoval a

aby zdejší píslušníci neodcházeli za výdlkem do ciziny, jak se to bohužel

zvlášt na eském jihu dje, ímž se síly národa seslabují a nejvíce zemdl-
ství ohrožuje.

Zdejší kraj, pevahou rolnický, potebuje hlavn, aby dostatené množ-

ství pdy bylo vyváženo z -majetku velkostatkáského, aby drobnjší lid. jenž

prahne po vlastnictví pdy, mohl opt nabýti tolik pozemkového vlastnictví.

na kolik jeho prostedky staí. Tím bude pipoután k rodné hroud a pilne

k ní s vtší ješt láskou. Nabývání pozemk muší míti v záptí zprmyslnní

zemdlské výroby v žádoucím vzájemném pomru, kdežto ostatní jiný pr-

mysl musí se rozvíjeti tak, aby zemdlství ncrdousil a ueujimal mu pracov-

ních sil.

Není to snadná národohospodáská úloha, douíejmež však, že nalezne se

dosti schopných, pomr znalých muž, kteí úloze té dostojí. Dle dosaváde

docílených výsledk lze doufati to nejlepší, nebo nynjší obyvatelé Habrsk.t

s láskou a pili snaží se dohoniti a nahraditi to, co nepízní osudu bylo za-

meškáno. Kdo zdejší upímný a pracovitý lid poznal, musí mu páti to nejlepší.
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LEDESKO.

Vstupujíce na pdu Ledeska, slynoucí nejen bohatstvím pírodních krás,

ale i slavnou minulostí, ocitujeme se tím na prahu eského Horácka, dosud

málo známého a nedocennctu .

Ledesko rozkládá se mezi 15° 10' -Lr ' a 15' 27' 54" východní zempisu,'

délkj a mezi 49" 35' 56" a 49° 48' 36" severní zempisné šíky, - mí ve

vzdušné pímce od severu k jihu vedené 25 km a od východu k západu 21 km.

Krajním bodem okresu tohoto na východ jest samota Dobrá, na jihu Prose,

na západ Milanovice a na severu Vickovice.

Zaujímá plochu 27.830 ha 33 ar 96 tv. m„ z nichž jest 26.913 ha 48 ar
56 tv. m. pudy plodné, 24 ha 92 aru S4 tv. m. pdy neplodné, 175 ha 39 ar
58 tv. m. plochy zastavené a 71o ha 52 ar 98 tv. m. dané proste, hraniíc

na severu s Kutnohorskem a áslavském, na severovýchod s Habrskem,

na východ s Nmekobrodskem, na jihu s Humpoleckém a ni západ s Dol-

imkralovickem. které s ním c. k. pkresní hejtmanství Ledeské tvoí.

Povrch okresu Ledeského co souást prahonú vysoiny eskomorav-
ské, nerovný a pahorkatý, rozdlen jest shlukem vrch, táhnoucích se od Tr-

hoví. Zahrádky obloukem na východ vypjatým až k Vlkanovu a odtud dáli-

na sever k Vostojavce a dále až k západní hranici okresu u Milanovic, — na

dv pahorkatiny, které tu a tam v malé. na rzité strany svtové se sklánjící

FOVÍnky, strán a údolí pecházejí, jež v klínu svém etné i útulné dédinky a

osady hostí.

Severní polovina okresu svažuje se do stedu, jimž vine se eka Sázava,

celkem smrem jihozápadním, kdežto jižní polovina sklání se smrem se-

verním; výslednici povšechného sklonu pdy Ledeska jest smr západose-

verní, znaený tokem eky Sázavy.

Pda okresu dosahuje znané výše nadmoské; pohybujef se mezi 290 m
•až 709 m, a vyvstává nad krajinu etnými vrchy, z nichž butež uvedeny: n

Tebétína Bukový vrch (546 m), u Knínic Bóro vina (585 m), u Vrbky

Vostojavka (543 m), u Lede K a menné stádo (499 m) a Š e p t o u-
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chov, ii Benetic Žebrák o v s k v vrch (601 m), u Ovesné Lhoty Petr o-

v e c (548 m). u Kout V 1 í rí r a (635 m) a N e 1 e ch o v (709 m), u Zahrádky

Tirhové Safra nice (624 n), n Reice Buková skála (621 ni), u Svtlé

Holý v r c li (620 ni), u Txpišovic K a m enný p a 1 o u k, P u b i n k a. R a d o-

ejhy, Raba a Pupek, a u Bohdane Horka. Vrch a, C li u z i ni a

L i i n y

Tato vysoká, kolmá a severním i severozápadním vtrm otevená po-

loha okresu Ledeského má pirozený vliv na podnebí, které vykazuje rzné

odstíny á stává se u Tebétina. Knínic, Rejkova a Prosee až drsným; pr-

mrná roní teplota vykazuje totiž 73 C.

Celý okres prostoupen jest prahoami a to najm v Posázaví útvarem

lautrentinským, jenž se jev! rulou se svorem a vykazuje dále etné shluky

žuly. jež rozptýleny jsouce od Svtlé nad Sázavou po úboích Nelechova

k Zahrádce Trhové, skýtají mnohým závodm kamenickým ve Svtlé nad Sá-

zavou, Dolním Mst, Koutech a Ledi hojnost hmoty stavební, která zpra-

cována, dopravuje se odtud do okolí. U Bohdane, Lede. Zdeslavic a Kožlé

setkáváme se s mohutnými vrstvami! calcitu. kterého jednak k výrob vápna.

jednak co stavebního nebo štrkového kamene upotebili!. Z nerostv užitko-

vých teba uvésti u Pemilovsk . . Šechova, Zdeslavic a Ovesné Lhoty hndel,

ii Kožlé fluorit, u Ovesné Lhoty cíuovec a u Ghenovic rutil. Vedle sloupko-

vitého beryliu a modravých aggregát stébelnatého i vláknitého disthenu se

zrnky orthoklasu u Ledoe se nalézajícího, má Ledésko stíbronosné rudy,

i a nž v XV. a XVI. století bylo dolováno u Lede. Cihnšté, Kuínic a Ovesné

Lhoty.

Kotliny, hlavn podél potok, vyplnny jsou dosti mohutnými, naplave-

nvmi vrstvami, jež bu u etných obcí cihláskou liliím, aneb omlazeny zv-

tralými nerosty živcovými, tvoí omici, která u Bohdane, Bohumilic. Hradce.

- Pavlova, Šechova, VilímOvic, Meziklas, Piseky. Svtlé nad Sázavou

;, Trhové Zahrádky jest nejúrodnjší.

Toto složení pdy má ovšem vliv na výbr rostlin hospodáských, který

není a nemže býti ani obsáhlý. Pstuje se na Ledesku hlavn žito, oves

a brambor a ve výše položených osadách i len. Pro domácí spotebu

uplatuje se též pšenice a jemen. Z okopanin šázi se krmná epa a zeli.

které ii IMiižin. Ovesné Lhoty a Druhanova proslulo od nedlouhé doby

svou dobrou jakostí a pode jménem -zelí dlužiriské- vyváži se každo

odtud až na Moravu, kde jest po zásluze cenno a hledáno. —
Tu a tam pstuje se spoe cukrovka, mák, hrách a epka. Z pícnin pi

Stídavém hospodáství pstuje se hlavn ervený jetel a iironík. mén p k

jetel híl-j a nepatili vojtška. Snaha, abj výroba rostlinná na okrese byla

zvvšert fcdárn pokrauje, nebot v poslední dob sahá se k osivu pesetému
a k umlým hnojivm; rovnž tak i hospodáským strojm dostává se pati-
ného povšimnutí.
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Životní tepnou okresu jest eka S á z a v a, která vine se napí okresem

od jihovýchodu k severozápadu tém stedem jeho, tvoíc po celém toku svém

od Svtlé až ke Chenovicm úzká. divoká i malebná údolí. Vstupujíc nedaleko

dvora Rosinova na pudu Le.deska, spchá ruce k prmyslovému, kulturn

i hospodásky zdatn v ped postupujícímu msteku Svtlé, odkud, mníc
nkolikráte tok svj, po etných zákrutech plyne klidn luinatým údolími ke

Smrné. Nedaleko této os:ídy mní se podivuhodn scenerie celé okolní krajiny.

Sázava tee zde hlubokým údolím, jehož vysoké, hojnými lesními porostli-

nanii kryté strán hlavn na pravém behu tyi se kolmo strmými a romanticky

sráznými skalními útvary a útesy. Obraz za obrazem — jeden skvostnjší

»VE STVQRIDLECH. NA SÁZAV.

a poutavjší druhého — jeví se našim znakm a nelze vru ani postihnouti

dojmy, které v duši naší se tu rojí. Nesporn a právem klademe koutek tento

k nejvábnjším a nejkrásnjším partiím v naší vlasti.

V eišti, naplnném obrovitými žulovými balvany, klestí si cestu bystrá

voda, peskakuje smle pekážky, eí se a pní, rušíc vítznou svou písní

ticho okolních dumných háj, ddin a samot. Bezdn zachvívá se duše

slovy písn:

»Když t, ladná Sázavnko, když t slyším šumti, vzplanou zraky, duše

s ptáky musí. musí zapti. «

Vrchole krásy dostupuje Sázava »ve stvoidlech«, kde v eišti jsou na-

kupeny balvany nevšedního objemu.

Divukrásná to podívaná! Na pravém behu, po nmž denn nkolikráte

pejíždí vozy dráhy Posázavské, spatujeme pi trati po pravici obrovské
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žulové balvany deskovité. — pravé monolithy, — které jako rukou Cvklop
na sebe položeny, tvoí hradbu, z níž ira místech nkterých kámen se vyšinul

a zdánliv hrozí sesutím.

Rozlume se však s vábným tímto krajem a provázejme Sázavu na

další její pouti!

Po dvou mocných zákrutech spchá uvolnna dále k starobylému Ledéi.

naež miímvši skály Septoucbovské omývá Podolí a dále Chenovice, od nichž

západn pod úpatím vrchu Baby loui se s Ledecskem a vstupuje na pdu
Pnlnokralovick.i .

ŽULOVÉ BALVANY U SMRNÉ NA SÁZAV.

Sázava, jejíž dno jest nkde kamenité, jinde opt písité, má behy nízké

a dosud neupravené; proto z jara a v dob dešových píval rozlévá vody

své po pístupném okolí, ímž hlavn v senoséi psobí velké škody. Nedosa-

huje celkem znané hloubky a proto jsou v ní etn brody. Ponvadž není

dosud zneisována odpadkovými vodami, náleží Sázav i, co se rybnatostii týe,

mezi iek v bohatší; žijí v ní hlavn bolen, parma, kapr. úho a štika. Ježto její

samoisticí energie jest malá, mlo by v píštích dobách pi zizováni pr-
myslových závod býti pamatováno na ádné istní vod odpadních. Nyni

žene mlýny. 2 papírny a 1 elektrické stanice, jež jsou pi ní zízeny.

7. pítok na pravém behu uvádíme nejprve Malou Sázavu též S á-

/ a \ k u zvanou, jež temeni na Ghotbosku a pod Vrbicí vstupuje na pdu
l.edeska. tvoíc až. k Josefodohi mezi ním a liaberskem pirozenou hranici.

Scsílena jsouc potokem Leštinou, který pramení u Roznotína, a potoky
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tekoucími od Lhoty Ovesné a Horních Diužin, jakož i potokem, tekoucím od

Zboží, dáte pak potokem Kunemilskýni. tee celkem smrem jižním a ústí ne-

daleko parní pily nad Svtlou do Sázavy. Pobeží její, zvlášt u Josefodolu,

jest vyhledáváno milovníky pírody.

Další pítok na témž behu jest potok Žebrák o v s k ý, který vyvrá

pod kopcem Bóro vinou u Cihošté, tee smrem jihovýchodním, pohánje bru-

sírny u- Bezinky a vlévá se pod Svtlou do Sázavy.

5KÁLY ŠEPTOUCHOVSKÉ l
1 LÉDE NAD SÁZAVOU.

Mimo nepatrné potky, tekoucí od Vlkanova a Pavlova, pijímá Sázava

u Lede potok Pilový, též pivovarsky zvaný, který vzniká soutokem potoka

L o h (i v s k é li o ili T u u é c h o d s k é li o o mlýna Vodákovského s potokem

Cíhošfským. v »Zádvoí« temenícím a dále u Horního Hamru s potokem

VVbeckým (Pranzeiisbacli), jenž vytéká z rybníka »Hiastrmanu« pod Vrbkou.

Protéká celkem jižním smrem, malebnou a romantickou krajinu.

Další pítok. D i v o k ý p o t o k, zasluhuje tohoto jména. Vzniknuv u Tasíc.

spje smrem jihovýchodním k starobylým Saaum. odkudž lesním klínem

tee k jihu. Pijav bysti™ Sychrovskou a Jestebniekou. vlévá se pod Cheno-

vickým hradem do Sázavy. V jarní dob a za dešových, píval uplatuje se

náležité; stávat" se opravdu divokým a dravým.

Konené u paty strán Baby na rozhraní Ledeska a Dolnokralovicka

vlévá se do Sázavy potok Spi a v sk ý, který vzniká spojením potku Pavlo-

vického se Lhoteckým.
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Zmínky zasluhuje ješt potok Ostrovský, který - jak v popisu okresu

Dolnokralovického bylo uvedeno, — vzniká v lese Vickovickém a po krátkém

toku vlévá se do »Nového« rybníka. Napojiv dále rybníky: Replický, Pilský.

Uhrv a Kandv náhon, opouští Ledesko, pecházeje na Dolnokralovicko.

Pítoky jeho na Ledesku jsou: od Prostední Vsi potek obecní a od Borové

potok pstružní, krom tí nepatrných bystin.

Na levém behu vlévá se do 1 Sázavy nejprve nad mlýnem Dobrou potok,

který vzniká u Dolního Dvora nedaleko Lipnice a tee smrem severový-

chodním, dále pod Svtlou potek spchající k severu od myslivny Padosto-

vické a potok Pstružný, vzniknuvší ze tí zídelních potk, z nichž tee

prvj i,d Humpolce, druhý od Jiic a tetí od Horních Rápotic a spojují se nad

\i indrovým mlýnem. Jednotný potok tento tee nejprve smrem jihovýchod-

ním, vlévá se do rybníka »Kamenná Trouba« zvaného, zahýbá dále na sever

a vlévá se pod Mrzkovicemi do Sázavy.

Další pítok, potok MezLklaský, vzniká nedaleko Prosee, odkudž

tee až k Lkému (Loukovu) na severovýchod a po té smrem severním

spchá ke Smrné, kdež nedaleko papírny spojuje se se Sázavou.

Vedle bezvýznamných potk, tekoucích u Trpišovie údolím na Dlích

a u Bylantovy Lhoty, údolím na Hlubokém do eky Sázavy, dlužno ješt uvésti

potok Koutecký. který sbírá vody své pod Rejkovem a Horní Pasekou.

Napojiv u myslivny Nelechovské rybník Homoli, spchá, pibíraje na své pouti

etné prameny, luinami okolo Mstislavic ke mlýnu pod Velikou, odkud lesem

spje byste k svému ústí do Sázavy, naproti Pavlíkovu.

Krom Sázavy setkáváme se na západní hranici Ledeska se Zelivkou,

druhdy západní Sázavou zvanou, která od Zahrádky Trhové hlubokým lui-

natým údolím až ke mlýnu Kozelskému od jihu k severu se vine.

Ve vtšin osad na Ledesku jsou na návsích neb v okolí rybníky rzné

velikosti. Zel. že kdysi znan vyvinuté a výnosné rybnin hospodáství

v XVIII. vku na panství Ledeském a Svétclském pokleslo a že etné rybníky

v poddaných obcích byly spuštny. Pro rozumný chov ryb a zarybování

obecních vod není krom u velkostatk náležitého porozumní, a jest to velmi

dležité národohospodáské odvtví.

Rovnováhu mezi pškami, jež na Ledesku iní ron prmr 717') min.

SprOstedkují bujné porosty lesní, jimiž, kamkoliv oko šineme, mile se kocháme.

Zaiiiiiuaií. stídajíce se s ornou pdou i Inkami. 932722 ha. t. i.
' s plodné pdy

okresu a vystupují v mohutném a tém souvislém celku, táhnoucím se ml

Trhové Zahrádky ai ke Chenovicm obloukem, v nmž smrk a borovice

pevládají. Zídka mimo Nclcchov setkáváme se s bukem, dubem a bízou;

teprve v poslední dob zavádí se na Ledesku iutensivnéiši kultura listnatých

stromu. Znané škody utrply v minulých letech lesy na Ledesku mniškou,

lesm soukromým pak škodí nerozumné hospodáství.

Krupobitími trpí dosti asto severní polovina okresu, najm však od té

doby, kdy vymýtním lesa obnažen byl ásten vrchol Nelechova,
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Znanému stoupáni krajiny a severnímu sklonu jižní poloviny Ledeska

dlužno piísti, že práce zemdlské na celém okrese nekonají se stejnou

dobou. Rozdíl tento hlavn patrný jest mezi osadami níže položenými podél

eky Sázavy a krajinou u Rejkova, kde zima o 14 dní díve poíná a též dále

trvá. V lét bývají zde noci chladné s hojnou mlhou a rosou, která dlouho

neosýchá, což jest na újmu ovocnictvi i lukaství, které zasluhovalo by

zvýšené pee a pozornosti, uvážíme-li. že dle posledního sítání z roku 19UI

bylo na Ledeésku 748 ko. 12.119 kus sketu. 170 ovec, 1 osel. 4616 vep a

1579 koz vedle 40.50.3 slepic, 3413 hus. 239 kachen a 2390 kus jiného ptactva.

Velaství, akoliv utrplo v dob poslední znané pohromy, zdatné zkvétá;

vykazuje okres r. 1910 1108 velstev. t. j. o 30 procent více. nežli ped 10 léty.

etná sdružení zemdlská, pokraovaeí školy hospodáské, dobré komuni-

kaní prostedky a to: 142 km okresních silnic a trat dráhy Severozápadní a

Pošázavské, pispívají nemálo k povznesení- polního hospodáství a k zvele-

bení chovu užitkového zvíectva.

Ledeska skládá se / 38 místních obcí, které tvoí 78 osad katastrálních,

v nichž ve 3317 domech sídlí 23.246 osob a to 11.510 muž a 11.736 žen. Dle

vyznání náboženského jesl 22.706 ímsto-katolík, 2 starokatolíci, 5 ecko- a

4 armensko-východního vyznání, 218 lutherán. 21 reformovaných a 290 israe-

lit. Krom 10 Nmc hlásí se veškeré obyvatelstvo k národnosti eské a té-m 65 procení téhož hledá výživu v zemdlství.

Již jméno této, od pradávna osídlené krajiny, ukazuje na pvodní stav to-

hoto sídlišt, jehož jádrem byl Lede. Odvozeno jsouc, tuším, ze staroslovan-

ského lediu. - . /nací krajinu ladem ležící.

V této pusté, pralesem pokryté krajin žili již v dob neolithické, v prvém

tisíciletí ped Kristem praobyvatelé, zanechavší po sob žárové hroby s po-

pelncemi. které byly r. 1903 u Lede a Svtlé nad Sázavou pi stavb dráhy

Pošázavské odkryty; tomu nasvdují též etné nálezy kamenných sekerek

u Ohrénovic, Kožlé. Zdeslavic, Ostrova, ihošt, Vlkanova a Lhoty Ovesné,

jakož i sekoromlat od Svtlé nad Sázavou.

Uplynuly vky a zvolna piblížila se doba knížecí, jež skýtá nám prvých

historických zprá\ o Ledeésku. V dob zízení župního patila tém celá

krajina, tvoící dnešní okres Ledeský, k žup Úetovské až na Zahrádku Tr-

hovou s okolím, souást to župy Cervenoeické ; na sklonku XI. století pa-

tilo Ledesko k Újezdu Svrataváiu. Na nejstarší dobu osídlení upomínají na

i kese neprobádané dosud zbytky staroslovanských hradišf u Dolního Hradce

a Zahrádky (Koií zámky), iakož i u Soubore (Zikev), a dále nkoLk pojme-

nování poloh »v hrádcích« nebo »v hradištích . ozývajících se z Chenovic a

Kožlé. Vzrstáním moci a vlivu církevního na správu zemskou, upadalo staro-

bylé zízení župní, až ve Xl\' stol. ustoupilo rozdlení církevnímu. V této dob
patil okres Ledeskj ke tyem dkanátm, iež podízeny byly archidiako-

nátu Kouimskému. Patilyf: Bohdane, Chenóvice, Kozle. Lede. Saany a

Tébetín k dkanátu Štpanovskému, ÍWiehalovice k áslavskému, Lúk (Lou-
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ko\ I. eika (Reiee) a Zahrádka Trhová k ervenoeickému a konen
íhošf a Svtlá nad Sázavou k dkanátu Brodskému, ve kterýchžto všech

osadách spatujeme vtšinou roku 1350 kostely farní, »plebanié« zvan.

Stav tento netrval však dlouho, zmnili se dkladn válkami husitskými.

jimiž utrplo i Ledesko. v jehož území zaniklo . mnoho osad. jako: Homolu u

Vickovic, Jenoves (Jenišoves) u Prostední Vsi. Stará Soubor u Laemboku,

Radobice u Pavlovic a i., jakož i nkteré tvrze. Roku 1420 vrolomný císa

Zikmund utkav se v boji s husitskými uhlíi na pláni pod Nelechovem, tehdy

»Oreb« zvaným, kdež byv se svými Kuinány na hlavu poražen a k útku pi-

nucen, bezdn dal podnt k p< jmenování pozdjší osady Bojišt.

Na Ledesku byla teháž samostatná, vtšinou panská sídla, z nichž vy-

nikají Lede. Svtlá nad Sázavou, Bohdane a Zahrádka Trhová a menší: hc-
novice. Blá, Vrbka. Zikev ili Lacembok. íhošf, Tnnehody, Leština. Lip-

nicka, Lhota Bylantova, Kozlí, Podol a Pemtiloviee (Pemijovsko), jež. až do

XVI. vku tšila se vlastní pravomoci, až pak další dobou upadala v podruí

dvou nejmohutnjších statk — Lede a Svtlé nad Sázavou, s nimiž pak

splynula. Tak vzniklo rozsáhlé panství Ledeské v té podob, v jaké trvalo

až do r. 1848. Pipojením Lipniky V XVII. století bylo uceleno panství Sv-
telské, k nmuž od roku 1436 náležela i Trhová Zahrádka se svým okolím až

do roku I7(i(i, kdy Jan Leopold Donát kníže z Trautsoiiu a Lalkeušteina pipo-

jil ji k hrabství Dohiokraloviekému, u nhož s okolními osadami dosud trvá.

V mezidobí od r. 159(1 až d r. 1636 spatujeme Lede a Svtlou nad Sázavou

jako celek v majetku staroslavného eského rodu Trkú z Lípy, sedním na

L :

pnici. Velkostatky tyto. jakož i osady k nim patící, zkusily plnou mrou
led válených, zvlášt od vojsk švédských . císaských, a mnohé z nich, jako

Svárov u Lohova. Lhota Kalousova u Hradce a Pavlíkov u Vilímovic vbec
zanikly.

Z pedem uvedeného lze usuzovati, že vtšina osad na Ledesku vznikla

v dob soustavy župní, nebo vyskytují se již ve XIII. nejdéle ve XIV. století.

K nejstarším osadám ítáme: Lede. henovice, Saany, Bohdane, Tebetín,

Wicbalovice. íhošf. Kožlou. Trhovou Zahrádku. Luké, Reiei a Svtlou nad

Sázavou.

Sledujíce vývin školství na Ledesku. seznáváme. že nejstarší skula, o níž

se nám uchovalo zajištných zpráv, jest škola v Chenovicích. po ní pak škola

ve Svtlé nad, Sázavou, v Ledi, Cihošti. Zahrádce Trhové, Bohdani, kozle

a Vrbce. atd. S radosti l/e konstatovati, že veškeré Školy na Ledesku. a ii/

staršího neb novjšího pvodu, svj kulturní úkol vždy ádné a úspšn vy-

plnily a bohdá i píšt vyplní.

Nastupujíce nyní okružní pou po Ledesku. navštivme nejprve hlavní

obec okresu, msto

LEDE, které ve výši 354 nad moem v kotlin, táhnoucí se od vý-

chodu k západu, po obou bezích eky Sázavy se rozkládá. ítá 302 domy
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s 2436 obyvateli. Veškeré obyvatelstvo hlásí se k národnosti eské a hledá

výživy jednak v polním hospodáství, jednak v obchodu a prmyslu.

Prvé zprávy o osad této odnášejí se k ruku 1186, kdy knžna eská

Eliška dala ji ádu Johanitu, pozdji Maltezáni zvanému, kteréžto darování

r. 1199 král Pemysl Otakar I. stvrdil. Již. na poátku XIII. století setkáváme

se ve farní vsi Ledi s rodem vladyk z Lede, z nichž nejprve uvádí se

Zikmund, který mezi elné muže v zemi náležel a po smrti své dne 12. íjna

122(1 v chrámu sv. Víta v Praze pohben byl a dále Slávek z Ledc. Po nm
nalézáme rytíe Bohuslava z Lede, jenž r. 1280 mezi snmovuíky. radícími

se o uspokojení Otíka Braniborského', aby zem jeho správy sproštna byla.

Za Jindicha Korutanského a Jana z! Lucemburku vládl zde rytí Lipold z Ledc
a po nm r. 1316 Zdenk z Lede. jejž zabil Budislav z Blavy u Trhové

Zahrádky. Do této doby spadá ujetí Lede rodem Ríanských, odtud z Lede
zvaných, z nichž známe Závise z Lede. bratí Petra. Diviše a Václava z Lede
a konené roku 1374 Písáka z Lede s vlastními bratry Ondejem a Lipoldem.

Roku 1390 zapsal Petr z Lede 7 kop groš úroku ze vsi Chválovic farnímu

kostelu sv. Apošt. Petra a Pavla v Ledi, aby zízeno bylo pi nm tetí

kaplanstvi a na pam manželky jeho Keruše. Roku 1400 bratranci Mikuláš

Pešíkv a Mikuláš Václavv drželi každý polovici Lede. podávali nového

faráe a zídili kaplanstvi vné pi kostele Ledeském. jemuž r. 1415 darovali

platy ze vsí Sichrova a Veliké, aby zpívány byly od faráe tyi a od kaplana

dv mše téhodn na úsvit k blahoslavené P. Marii a dvanáct chudých jednou

do roka bylo nasyceno. Roku 1415 zpeetili stížný list ke sboru Kostnickému.

Jich nástupcové, bratí Jindich a Jan z ían a z Lede tšili se chvalné

povsti; Jindich pomáhal Jiímu z Podbrad r. 1448 dobývati Prahy a Jan

daroval s nkterými výhradami obanm Ledeským mostné mýto. Po jeho

smrti byl poriinikem jeho dítek Miku-

láš Trka z Lípy. naež ujal se otcov-

ského ddictví Burian Ledeský z í-
an, který roku 1509 v sobotu ped

sv. Trojicí položil základ k nynjší-

mu dkanskému chrámu sv. Petra

a Pavla. Manželka jeho Zoka ze Su-

vince ve stedu ped sv. Tomášem 1.

1509 pi tanci na hrad ledeském pro-

padla se skrze podlahu se dvma sy-

n\ a zabila se. Marian držel Lede až

do r. 1541. Zanechav po sob jednaní

dceru Markétu, která se provdala /a

Zdeka Mezeíckého z Lomnice a vkl i-

dem do nov založených desk zem-
^^^ ských roku 1541 piznala, že drží:

KACHEL / LEDE N. S. Lede hrad, dvr poplužný. mesio



- 307 —

Lede a podací kostelní tamtéž, dále Chenovský a Lacembok, hrady pusté,

tvrz Blou, dvr poplužný vysazený v plat, vsi Chenovice, Obrvan, Jedlou,

Pavlovice. Dobrou Vodu, Bélou, Replice, Sichrov, Kozlov, Leštinu,

Olešnou, Prosiku Dolejší, Lhotku, Ostrov, Soubor. Hradec, Velikou, Habrk,

Kozly, Sechov, Trpišovice, Chonkovice, v Meziklasí, Chlistovicích a Lhoté

Kamenné c. t. m. s ekou Sázavou a Zahrádeckou, s rybníky, s tržným.

s varným, masným, krámy, valchou, šlejfernami, s platem peka, hrní,
posudným atd. V téo dobé vyniklo v Ledi zvlášt hrniství, jehož výrobky

byly daleko široko hledány a cenny. Co doklad podáváme vyobrazení kachle

z této doby.

Po smrti Markéty r. 1556 zdédil Lede její manžel se synem Janem,

potvrdil Ledeským výsady, daroval jim jarmiarené a roku 1562 vyprosil

majestát, jímž Lede na msto vyzdvižen. Zemev r. 1566, pochován byl

v kostele Ledeském v kru poblíž oltáe velkého, jak dosud svdi skvostný

mramorový náhrobník, zasazený v severní zdi chrámové lodi.

Syn jeho Jan daroval obecní váhu mstu, zemel roku 1569 bezdétck.

naež ujal Lede Jaroslav Trka z Lípy, který mel sestru Janovu, Zoíku za

manželku. Týž pikoupiv ke statku Tunchody, Hroznétín a Hory Knínické,

založil dva pkné urbáe, které dosud v archivu zámeckém se nalézají a z nichž

seznáyáme veškeré závazky poddaných k tehdejší vrchnosti.

V dobé této sídlili v Ledi nkteí lenové okolní šlechty a to Dobenšti

z Dobenic. Lukavetí z Lukavce na Hnvkovicích, Kalenicové z Kalenic na

Zruích, Vraždové z Kunvaldu na Martinicíeh, Rašínové z Riesenburka a jiní.

z nichž mnozi i mstské úady zastávali. Tehdáž vzkvétala partikulární škola

a vznikl hbitovní kostel nejsvtjší trojice.

V poslední své vli uril Jaroslav' Trka z Lípy,, aby. kdyby synové

jeho bez ddic zemeli, dostalo se Lede manželce jeho Johance ze Zerotína

a dcerám jeho, což po jeho smrti roku 1588 zavdalo podnt k nešvarm, tak že

r. 1590 prodali poruníci dti Jaroslavových statek tento Burianovi Trkovi

z Lípy na Svtlé a Velíši za 42.500 kop krroš eských. Ml syny Jana Rudolfa,

Maxmiliána a Buriana Mikuláše, z nichž vládl r. 1594 na Ledi a Svtlé

Maxmilián a po smrti jeho r. 1597 starší jeho bratr I mi Rudolf, který maje

za manželku M;:í Majdalénu z Lobkovic, prodal r. 1598 zboží to tchýni své

Majdalén hrabnce ze Salinu a ta odkázala jej manželi svému Ladislavovi

staršímu z Lobkovic, jenž po snmu roku 1593 upadl v nemilost císaskou

a prchl do ciziny, dosáhnu však milostí, vrátil se do vlasti a ujal se opt
Lede.

Po nm od roku 1609 vládl na Ledi syn jeho Jan Mikuláš, za kterého

zakoušeli Ledetí takých útrap a útisk, že se musili obrátiti k císai Rudolfovi

o pomoc. Manželka jeho Lva Eusebie, známá latinskou obranou svého nešast-

ného otce Jiího Popela z Lobkovic, prodal* Lede pro dluhy a obtíže, které ;í

Maí Majdaléna Trková inila, Janovi Rudolfovi Trkovi z Lípyr
, jenž byl

manželem a pravým opakem necitelné .Maí Maidalény. rozené z Lobkovic,



kterou lid nazval Trkovou Mlandou«. Darovali roku 1630 obci Ledeské
zastavenou osadu Dolní Prosíku a roku 1633 [platy z masných krámv
.1 cihelnu.

\0 sympatisoval se stranou pod obojí, choval se z.a tehdejších nábožen-

ských bouí a i v dob eského povstání po roce L618 trpné a pro dolinu;

vli daroval i dm svj v Kutné Hoe Jesuitm, kteí na jeho miste vystavli

ZÁMEK LEDE SK V.

si známou nádhernou kolej. .1./ záhy pijat byl do stavu panského i císaem

i ni II.. iehož pízn požíval, povýšen byl na hrabete. Syn ieho Vdám

Erdman, Ferdinandem II. rovnž na hrabete svaté ímské íše povýšený,

dráze válené a byl 25. února 1634 se švakrj svými Vlbrechtem

/ Valdšteina a Vilémem Kinským írkladn zavraždn, Star\ otec jeho. .lan

Rudolf Treka, jemu/ hrabivá cho Maí Majdaléna iiž \' roce 1633 zemela.

Ilouho syna svého, zemev 29, íjna 1634 \ úplné nemilosti. .lim

vymel po mei slavnj a starobylí eskj rod pánu Trk z Lípy, jehož

lenové zaujímali po staletí nejvyšší úady zemské a vládli jmním královským.

Záv ieho prohlášena byla /a neplatnou a vymazaná ze zemských desk
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a, nesmírné Trkovské statky uchvátili vojenští dobrodruhovu, jimiž se ne-

šastné Cechy poblohorské bitv jen hemžily.

A byli již Trdkové na Valdštejnském spiknutí yiuui neb ne. jednoho

jim jich nepátelé nemohli odpustiti — velkého jich bohatství. To zpeetilo

jich zkázu. —
Panství ledeské byl-o dne 5. ervna 1636 za -vrné a platné prokázané

služby« darováno bavorskému baronovi — Adryanovi z Enkenfurtu, za nhož

v4

-4K T!ír

ZÁMEK LEDESK.Ý.

zakusili poddaní nesetných bd a útrap válených. V této dob bylo msto
Lede i okolí tak vyhubeno, že vtší díl dom mšanských a statku selských

byl opuštn a n&obýván, rovnž tak etné kvetoucí druhdy osady, jako Pavlí-

kov, Lhota Kalousova a Svárov vypáleny a se zemí srovnány. Pole nazvice

ležela ladem, takže pi mst Ledi cenn byl kotec za 6, nejvýše za 10 zl.

Novj majitel odal Ledi rozliná práva i výsady a musilo mu msto postou-

piti i právo vaení piva. Panství, zvtšené o statek Bohdaneský (r. 1643), zd-
dil syn jeho .lan Ferdinand, který je 18. ledna 1677 prodal hrabti Michalovi

Osvaldovi z.Thunu, jenž si Lede oblíbil za trvalé sídlo a dal zde zbudovati zá-

meckou kapli Nanebevzetí P. Marie. Po smrti jeho roku 1694 spravovala pan-
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ství za nezletilého syna Romedia vdova Františka. Konstantina, hrabnka ze

Salinu, naež roku 1703 dostaly se Lede a Bohdane dcerám zesnulého Ele-

onoe Barboe Katein, knžné z Lichtenšteina a Marii Majdalén, hrabnce

Serenyiov, jež je držely spolen a nedíln; pozdji však ujala se jich Marie

Majdaléna a po její smrti dne 2. ervence 1708 Eleonora Barbora Kateina, knž-

na z Lichtenšteina. Táž dala r.

1714 povodní spustošený kostel

Ledeský opraviti a dne 1-1. li-

stopadu 1718 darovala Lede s

Bohdanem synu svému Josefovi,

knížeti z Lichtenšteina. od nhož
je koupil r. 1723 Leopold hrab
Vžník. Za nezletilého syna jeho

Ignáta spravovala statek od r.

1730—1732 vdova Marie Alžbta

z Vialdšteina. Po Ignácovi pi-

padlo panství Ledeské roku 1733

synu jeho Leopoldovi Ondejovi

Josefovi, který za 13 dní po otci

zemel. Matka jeho, Marie Anna

ze Satzeiihofu, provdavši se opt
za hrabte z Verdugo, nemohla

dluhy zatížené panství udržeti, a

roku 17-10 pepustila je švegruši

své Františce, rozené hrabnce

Vžníkové, ovdovlé Bechyové
z Lažan. která roku 1750 prodala

je Ignátovi svob. pánu z Kochu,

od nhož roku 1753 za 240.000 zl.

r. koupila je císaovna Marie Te-

rezie. Tato vnovala Lede i Bohdane založenému od nj tereziánskému ústavu

šlechtien, na Hradanech v Praze, jemuž dosud náleží.

Znak Lede, jejž mstu na císai Ferdinandovi 1. Burian Ledeský z í-
an vyžádal, jest v erveném štít leknový trojlist; nad Štítem helm se zla-

tou korunou a dv ervená kídla, mezi nimiž nalézá se rovnž leknový trojlist.

Cizince, do Lede píchozího, upoutá hlavn zámek, který vypíná se na

vrcholí skalnatého, od jihu Sázavou a od západu Pilním potokem oblévaného

ostrohu. Po píkré pšin picházíme od západu k hlavnímu vchodu z tesa-

ného kamene v renaisanním slohu, s erby. letopotem 1642 a heslem Vivil

post fiiuera virtus« (I po pohbení žije statenost.) Adryana barona z Fn-

kcntiirt.u. Branou, valenou klenbou sklenutou, vkroíme nejprve do ped-
liratlí. obklopeného rozlinými budovami a iež n.i severní stran koní

polokruhovou baštou. Povšimnuvše si rustiky a renaissaniiich íms na

PORTÁL LEDESKÉHO ZÁMKU.
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jednopatrovém jižním stavení, vcházíme dlouhým prjezdem do druhého

tverhranného urovnaného dvora vlastního hradu, kdež na stran východní

a severní spatíme trojpatrová stavení, bývalý to velký a malý palác.

V severovýchodním rohu shledáváme se s umlecky tesaným hlav-

ním portálem, vedle /nhož nalézá se klenutá síka, inad kterou vznáší se

mistrné z kamene provedená renais-

sanní pavláka ze XVI. století. V
pízemí severního kídla lze dosud

v jedné klenuté komnat zíti zbyt-

ky nástropních starobylých fresek.

Na západní stran dvora nalézá se

okrouhlá, nepístupná vž, která zdo-

bena jest zbytky rustiky. Jižní stra-

nu dvora tvoí novjší obydlí íuid-

lesního a editele panství a bývalá

kaple Nanebevzetí P. Marie, zniená

roku 1879 požárem.

Z tohoto dvora picházíme pr-
jezdem, jež východní brána uzavírá,

na parkán, kde jest vlevo tverhran-

ná, polosesutá bašta, která sloužila

obran této ásti hradu, jež novým
kamenným mostem, zbudovaným r.

1838 pes hluboký píkop, jest nyní

pohodlné pístupným. Vedle uvede-

ných stavitelských památek jest do-

sud v zámku nkolik starobylých

obraz a bohatá registratura do-

minikální, která jest vydatným zdrojem pro poznání djin panství i lidu pod-

daného na Ledesku v uplynulých tyech stoletích.

Pokochavše se rozkošnou vyhlídkou na Lede a dálné okolí, vejdeme do

msta. Pekroivše po železném, roku 1893 nákladem 120.000 K. zbudovaném

most eku Sázavu, staneme záhy na rozsáhlém obdélníkovém námstí, v je-

hož východní polovin stoji barokní statue, zhotovená z kamene roku 1770

ezbáem Jakubem Teplým nákladem dobrodinc. Na podstavci, ozdobeném

sochami sv. Václava, sv. Jana z Nepomuku, sv. Vojtcha a sv. Floriána v ži-

votní velikosti a na jehož i tyech stranách lze ísti latinské chvaloeení P.

Marie, ní sloup, který vrcholí sochou Bohorodiky. Námstí obkliují ze všech

stran domy nazvíce jednopatrové, z nichž nkteré mají ješt zajímavé staré

štíty. Dv poschodí spatujeme toliko u budovy c. k. okresního hejtmansu í a

soudu, hotelu obanské záložny a obecné díví školy, která založena byla

roku 1838 nákladem c. k. tereziánského ústavu šlechtien na Hradanech a

obce Ledeské.

KOL'] ZAMECKKHi) NÁDVOÍ
V LEDCI.
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Jdouce odtud ulicí na východ, docházíme k dkanskému chrámu Pán
sv. Apošt. Petra a Pavla, vystavenému v pozdním got. slohu r. 1509 Burianem

Ledeským z ían, jak o tom svdí deska nad jižním vchodem chrámovým.

Povodnmi a požáry v letech 1643, 1730 a 1806 utrpl chrám tento velice.

Pvodní štíhlá stecha nahrazena byla nynjší ležatjší, ímž dojem celku se-

slaben. Vstoupíme-li jedním ze tí gotických, ozdobn lenných portál do-

vnit kostela, 9 vysokými gotickými okny s kružbami osvtleného, spatíme

v pozadí lod kr, od nhož po obou stranách vybíhají dv kídla, spoívající

na štíhlých kamenných sloupcích. Lo jest opatena napodobeným gotickým

roštovým klenutím s hlinnými žebry, v jehož polích zíme erby rod, které

Lede držely. Mimo dva oltáe jest u severního portálu uvedený již umlecký

N A M É S V LEDCI.

náhrobník Zdeka Mczeickho z Lomnice. V knžišti, od lodi vysokým go-

tickým vítzným obloukem oddleném a bohat lánkovanou klenbou sklenu-

tém, jest novjší vkusný hlavní oltá gotický z dílny Krejíkovy v Praze a

piléhá z obou stran ke kaplím, z nichž severní Mariánskou od nho oddlují

železné, mistrn tepané míže. Umístná tu cínová ktitelnice jest z r. 1518.

Protjší kaple slouží za sakristii, nad níž nalézá se oratorium. Na jižní stran

chrámové strmí štíhlá vž s pízemní pedsíní; v klenuté komoe prvého po-

schodí jsou tyi zvony, z nichž nejvtší pelitý jest z roku 1826 a nejmenší

pvodní umíráek z roku 1576. Jihovýchodn odtud prostírá se v pímé blíz-

kosti msta hbitov, na nmž nalézá se kostel Nejsvtjší Trojice, zbudovaný

1. 1585 nákladem nkterých mšan v Ledi v pechodním slohu gotickém.

V Ledi jest c. k. okresní hejtmanství, c. k. okresní soud, c. k. cejchovní,

berní a evidenní úad, c. k. okresní etnické velitelství, mšanská škola chla-

pecká a díví, tytídní obecná škola chlapecká i díví s pobokou, dkanství,

lékárna, obanská, živnostenská a okresní hospodáská záložna, c. k. poštovní

a telegrafní úad a z prmyslových závod mlýn a pila, továrna na obuv a na
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kaTtáe, závod kamenický a elektrárna; v nejbližším okolí pak mlýn, dv ci-

helny a vápenka.

Msto, jež jest rodištm vynikajícího nedávno na Rusi zemelého hudeb-

ního skladatele Vojtcha Hlaváe, slyne v dalekém okolí hlunými trhy, které

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA V LEDCl N. SAZ.

odbývají se každý tvrtek a šesti trhy výroními. Pro pvabnou svou polohu

a malebné i památné své okolí vyhledáváno jest etnými turisty.

Než, rozlume se s Ledem!
Silnicí, znan až ke sloupu stoupající, smrem jihozápadním (3 km) do-

razíme do starobylé 1a živé osady Kožlé s 96 domy a 668 osadníky, která,

rozkládajíc se 44-4 m nad moem po obou stranách silnice, má dvoutídní skulu

a filiální kostel Promnní P. Krista; od starodávna jest tu znan vyvinutý

prmysl vápenidký. Obec byla již odedávna osídlena, jsou tu dosud stopy tvr-
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zišt a stáí osady nasvdují nálezy kamenných sekerek v trati »hradištéch«

zvané. Již r. 1350 uvádí se zdejší kostel co farní, jehož patrony byli panoši z Ko-

zel, najm Bohuslav, který r, 1415 stížný list ke sboru Kostnickému zpeetil.

Patila jim tvrz, jejíž stopu lze dosud postihnouti v trati »v píkopech« zvan

a která v XVI. století zanikla. Kožlá pipojena po té z ásti k Ledi a z ásti

k Hnvkovicm. Pvodní kostel, pozbyv roku 1624 vlastního faráe, pidlen

KOSTEL SV. TROJICE V LEDCl N. SÁZ.

byl trvale k Ledi; vyhoel r. 1868, pi emž zniena oltání archa nevšední ce-

ny a zvonice se 3 starožitnými zvony. V nynjší podob vystavn byli r. 1875.

O zdsím školství máme zprávy již z doby pedreformaní. Však dle

zápisu z roku 1766 umístna byla triviální škola v devném domku u kostela

a chodily do ni dti z Kožlé, Pemilovska, Bohumilic, Šechova, Bojišt, Ve-

liké, MstisJavic, Kout, Kamenné Lhoty a Zibidovic. Prvý známý uitel zdejší

v XV 11!. stol. byl Jan Erchner, jejž r. 1781 vystídal Jan Novák, který vydr-

žoval si v Bojišti pomocníka, jemuž mimo stravu a prádlo 30 zl. odmny dá-

val. R. 1875 rozšíena škola na dvou- a r. 1884 na títídní; po odškolení n-
kterých osad a zízení samostatné školy na Bojišti, zbyly pouze 2 tídy, nav-

štvované dítkami z Kožlé a Pemilovska.

Jižním smrem picházíme do vábného Kobylího dlu a dále (5 km) do

msteka TRHOVÉ ZAHRÁDKY, jež se prostírá podél silnice na pravém

behu Zelivky v malebné kotlin.
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V útulném msteku tomto jest nkolik prmyslových závod; z budov

jsou nejvýznanjší škola a farní chrám sv. Víta.

Škola zdejší nejprve uvádná okolo roku 1686, zanikla i s kostelem roku

17S3 pi požáru, jemuž tém celá Zahrádka padla za obf. Teprve roku 1800

Leopold Donát, kníže z Trautsonu a Falkenšteina školu obnovil a pojistil ui-

teli dostatenou výživu. Nynjší vkusná jednopatrová budova školní má 4

tídy s pobokou, jež plni dítky z Trhové Zahrádky. Dol. Rápotic, Dolních

a ásten i z Horních Pasek.

TRHOVÁ ZAHRÁDKA.

Nedaleko školy spatujeme orientovaný chrám sv. Víta, který nejprve

roku 1219 a po té roku 1350 pipomíná se co farní v dkanátu Cervenoe/-

ickém. Pvodní jeho ráz nešetrnými opravami v letech 1738 a 1811, najm
však po požáru I. 1787 byil valn seten. Ve vži jsou tyi zvony z roku 1851.

Celá zdejší okolní krajina patila na sklonku XII. vku komoe knížecí

a Pemysl Otakar I. roku 1219 daroval ves Zahrádku k Újezdu Svatavinu.

jejž tehdy drželi kanovnici kapituly Vyšehradské.

Založení nkdejšího pevného tverhranného1 hradu nejspíše kanovníky

Vyšehradskými na ostrožn Kokrbejk l. i. Klosterberg zvané mezi Zelivkou

a potokem Blažejovickým spadá nejspíše do XIV. století. Z probošt, kteí

na tomto hrad sedli, jmenujeme roku 1348 Jindicha z Lipé a roku 1420

Albika, za nhož dostala se Zahrádka roku I -136 od císae Zikmunda zápisem

Mikulášovi Trkovi z. Lípy v zástavu, kterýžto zápis 27. ledna 151-4 potvrdil

král Vladislav Mikulášovi staršímu Trkovi z Lípy; roku 1582 prodána byla
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Zahrádka Burjanovi Trkovi z Lípy a na Svtlé k ddictví zpupnému. Trkové

sedíce bu na blízké Lipnici nebo Svtlé nestarali se o zdejší hrad, který

opuštn pozvolna propadal zkáze. Za to však vymohli vedle jiných výsad

osad od císae Ferdinanda I. roku 1562 právo trh, kteréž jim potvrdil roku

1593 Mikuláš a posléze roku 1596 Jan Rudolf. Po roce 1636 dostal se statek

Zahrádecký Volfovi Adamovi hrabti z Pappenheimu, od nhož jej ipo krátkém

ase koupil Burjan Ladislav hrab z Valdšteina, který roku 1638 výsady Za-

hradeckým stvrdil. Další držitelé Zahrádky z rodu tohoto byli Marie Monika

Švihovská, rozená hrabínka z Valdšteina a Jan Karel hrab z Valdšteina

na Komorním Hrádku, od nhož na konci XVII. století pešla v majetek opata

kláštera Bevnovského Otomara Zinká, který roku 1707 prodal ji Janovi Leo-

poldovi Donátovi, knížeti z Trautsonu a Falkenšteina, jenž pipojil ji trvale

k Dolním Královicm.

Navštivivše odtud východn (2 km) v klínu lesním ležící kížnou stu-

dánku, která Zahrádce výbornou pitnou vodu skýtá a kdež každoron v srpnu

hluné pout se konají, obrátíme se pes úboí Šafranice k jihu. Došedše Hor,

od nichž 1 km jihozápadn vzdálena jest osada P o d i v i c e, vydáme se cestou

lesní k severovýchodu vedoucí (2 km) do Rejkova. položeného na úpatí

Nelechova ve výši 616 m nad moem v nehostinné a drsné krajin.

Jdouce z Rejkova okresní silnicí, která odtud na sever k Ledi sm-
uje a prsmykem mezi Nelechovem a Vlí Hrou se vine, míjíme po pra-

vici knížecí myslivnu a po levém boku na dn hlubokého údolí rybník Homoli.

Silnice spje dále pemalebnou krajinou a znan se svažuje a vyjdeme-li

z lesních porostlin, staneme pekvapeni. Jeví se nám odtud skvostn panorama

od úpatí dumného Nelechova až do ztrácející se dálavy na sever. Pod námi.

takka v zákoutí vrch prostírá se (3 km) ves Kouty, dále (2 km) na mírn

se zvedající zvlnné rovin zjme osadu Bojišt.

Kouty slynou daleko široko vyvinutým prmyslem kamenickým, jemuž

s dostatek potebné hmoty skýtají žulové lomy v okolí. Nedaleko odtud na

úboí Nelechova jsou zbytky tvrze téhož jména. Zdejší škola vznikla roku 1868,

do kteréžto doby Kouty a Lhota Kamenná piškoleny byly ke Kozlí. Roku

1888 rozšíena škola o tídu druhou a byla umístna od roku 1868—1897

v opravené obecní pastoušce; teprve roku 1897 postavena v Koutech nynjší

vhodná budova školní. Odtud 1 km k severovýchodu na úpatí Nelechova

spatujeme mohutné trosky tvrze Nelechovské, které kolkol lesem obklíeny

a valem i píkopem ješt zpevnny, vzdorují dosud jisté zkáze. V pízemí

lze rozeznati zasypané komory s nkolika stílnami a zbytky tvera poschodí

rovnž se stílnami, oknem a dvemi. Píjezd stával patrn na stran severo-

východní a brána s malým ohrazeným dvorem poblíž stavení.

Voda blízké studánky plnila nejen píkop, nýbrž i rybníek u tvrze. Ne-

daleko odtud nalézal se druhdy dvr, založený Nelechem a pipomínaný

ješt roku 1592, kdy Jakub Švefola odvádl z nho ron k fae ledeské



2 korce žita óuroku. Ke dvoru patil i mlýn pod Kouty, z kterého k témuž

úelu ron 1 korec žita plynul.

Osudy tvrze i obce Kout jsou spolu nerozlun spiaty. Známof. že okolo

roku 1252 kapitola Vyšehradská pronajala mincmistrovi humpoleckému Jindi-

chovi rozsáhlou krajinu tuto s tou podmínkou, že ji do roka osadí. Týž uiniv

tak založil mimo jiné osady Kouty a Kamennou Lhotu. Na poátku XIV. století

uvádí se zde Bernart z Kout, který s Artlebem z Vrbky a Janem ze ZbrasJavic

loupežn vtrhl do Tebilic. ddiny to Dtocha ze Zíželic. Pohnán byv proto

na soud zemský, musil za škodu Dtochovi v Tebilicích zpsobenou, roku

1316 postoupiti Kouty v náhradu. Poátkem XV. vku shledáváme se zde

již s tvrzí Nelechovskou, na níž sedli bratí Albert a Ratimír z Nelechova.

z nichž prvý roku 1415 stižný list ke sboru Kostnickému zpeetil. Po nich

ujal tvrz syn Albertv Petr Skála z Nelechova s vdovou Ratmírovou Klárou

a dcerami jejími Kateinou a Johankou. Tito zakoušeli roku 1420 pi tažení

loupeživých vojsk Zikmundových mnoho válených útrap a když bezdtný

Petr i Klára zemeli, hlásili se o odúmrf Nelechovskou Vyké z Lazíc a zmínné
již sestry Johanka a Kateina. Dlouholetý spor o statek tento skonen byl tak.

že Mstislavice a Kamennou Lhotu dostaly údlem jmenované sestry, kdežto

zboží Nelechovské t. j. tvrz se dvorem poplužným a vsi Bezinku, Kouty

a Lhotu Mrázovu ili Bylantovu obdržel Jan, též Matj z Tisu zvaný.

Po nm roku 1465 držel statek tento Václav Baroch z Nelechova jinak z Dobré;

roku 1479 uvádí se Jindich, tuším bratr jeho, jako svdek kupní smlouvy

mezi Janem z ían na Ledi a Petrem, hrníem tamže. Po nich od roku

]5.í2— 15.33 sedl na tvrzi zdejší Baltazar Peina ze Sloupna. jehož nástupce

Vácslav Sokol z Leskovce prodal tvrz a dvr Nelechov a celou ves Kouty

Janovi staršímu Trkovi z Lípy, v jehož rod pi Svtlé trvaly až do roku 1636,

kdy koupil je hrab Ladislav Burjan z Valdšteina, jakožto souást rychty

Kalištské. Další držitel Kout Jan Joachim hrab z Harrach prodal je roku

1707 Janovi Leopoldovi Donátovi, knížeti z Trautsonu a Falkenšteina. který

je trvale pipojil k panství Dolnokralovickénm.

Vrch Nelechov, v novjší dob Melechov zvaný vypíná se nade tvrzí

ve výši 709 m a jest dležitým trigonometrickým bodem. Nasvduje tomu

i nápis z roku 1867, umístný na balvanu, jenž &e nalézá na jeho vrcholu.

O Melechov u se vypráví, že jest stedem Evropy a vtšinou se tomu i ví.

Jihozápadn (15 km) leží osada Lhota Kamenná. Cestou k severu

smující, docházíme po 2 km k malému Bojišti, zvanému též »poušf«.

kdež na rovince kyne nám filiální kostelíek &v. Vojtcha, kolem nhož tulí se

na pokraji lesa nkolik vetchých chaloupek, jako staenky k teplému krbu.

což pemalebný obrázek skýtá. Chrámek, u nhož devní osada Bojišt stávala,

emuž nasvduje pojmenování blízké louky »na návsí« zvané a stopy základ

mnohých budov, vystavn byl ped r. 1560 na pam vítzství, jehož do-

sáhli roku 1420 prostí uhlíi nad vojsky Zikmundovými. Jdouce týmž smrem
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dále, dostihneme (0.5 km) vlastní, však mladší ásti osady Bojišt, která po

obou stranách silnice se rozkládá a v níž upoutá pozornost naši za ves vy-

strená, všem požadavkm hovící vkusná budova dvoutídní školy. Jest vru

žeieti toho, že nové školy na okrese, dílny to lidskosti, i pi daných píznivých

terriotoriálních pomrech asto neshodou obanstva nalézají tak malého poroz-

umní, že neumístují se na místech v obci nejvýznanjších tak, aby slou-

žily nejen k okrase osad, ale aby byly i zjevnou známkou pokrokovosti ob-

anstva. Zárodek školy na Bojišti spadá do roku 1792, kdy zízena byla

v osad této nákladem 123 zl. devná školní svtnice, pod ís. 19., k níž

stavební hmotu vrchnost ledeská darem poskytla. Jelikož nov zízenou

školu tuto navštvovaly dítky ze 7 osad, bylo krajskou školní komisí sta-

noveno, aby uitel mateské školy koželské vyuoval v týdnu 4 dny na Bo-

jišti a 2 dny v Kožlé. Když škola tato vkem sešla, a nikdo o její opravu

nepeoval, pesthoval se pomocník Josef Radník, který od principála ko-

želského mimo sobotales ješt stravu, prádlo a 30 zl. ron dostával, a z Kožlé

na Bojišt po 6 rok denn k vyuování docházel, roku 1868 do Kout, naež

mládež odtud opt školu v Kožlé navštvovala. Teprve roku 1904 zízena

tu píškola a roku 1907 škola samostatná, do níž chodí dítky z Bojišt, Veliké,

Msíislavic a samot Ovina. Kocandy. Háje a Rybník, a jejíž správce autor

této stat docházel též denn z Kožlé na Bojišt pes 3 roky, zastávaje

tam úad uitele a správce školy.

Rozlouivše se s Bojištm, jdeme vozovou cestou okolo samoty Ovina
smrem východním (1 km) do osady Veliké, která se již roku 1415 pi-

pomíná. Téhož roku držitelé blízkého Nelechova Mikuláš Pešíkv a Mikuláš

Vácslavv darovali z této vsi platy na druhé kaplanstvi pi kostele sv. Apošt.

Petra a Pavla v Ledi a nadto i zvláštní plat farái téhož kostela, aby tomu

neodpíral. Krátce na to spatujeme osadu tuto, Velikou ves zvanou, pi statku

Ledeském. Za ticítiletí války zanikla, naež zízen byl v ni poplužní dvr
panství Ledeského, z kterého emfyteutisací roku 1787 povstala nynjší

osada Veliká.

Odtud jižn (1 km) na úboí Nelechova spatujeme starobylou vísku

Mstislavice. kterou vedle Lhoty a Beziny držel ve XIV. vku Jan, sc-

dním na tvrzi ve Lhot Mrázov, který poruil ji synm svým Ratmírovi

a Albertovi. Okolo roku 1454 osvojily si ddinu tuto dcery Ratmíra z Nele-

chova, Johanka a Kateina, po nichž Jan ídla z Mokan postoupil Mstisla-

vice Albrechtovi z Leskovce, královskému podkomoímu, který je roku 1498

daroval na asy budoucí i vné k nadání kaplana oltáe sv. Kíže v ko-

stele sv. Apošt. Petra a Pavla v Ledi.

Vydavše se okresní silnicí jihovýchodn, míjíme pod Velikou romantické

údolíko, ve kterém klapot úctyhodn starého mlýna nás vítá, naež stou-

pajíce do píkrého svahu, picházíme (1 km) do Dobrovítovy Lhoty
a dále po 1 km do Lhoty B y 1 a n t o v y, ve XIV. století též Mrázovy
zvané, v jejímž katastru na levém behu Sázavy jsou zbytky tvrzišt,
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na nmž již roku 1.391 uvádí' se vladyka Jan. Svobodství, které v>e vísce této

držel Vácslav Pemilovský, koupila roku 1530 obec Ledeská.

Odtud týmž smrem dorazíme (0.5 km) do Trpišovic. Tato osada

náležela do poátku XVII. století ke statku Ledeskému a od roku 163S

pipojena byla trvale Burianem Ladislavem hrabtem z Valdšteina ke Svtlé

nad Sázavou.

Severovýchodn na levém behu Sázavy (1 km) leží víska SiTvrná.

z níž jest rozkošný výhled na nejmalebnjší ást údolí Posázavskho; odtud

(0.5 km) vzdáleny j>sou K o k o v i c e (Chonkovice) a (1.5 km) M e z i k 1 a s i.

Obrátivše se k jihu a mtnuvše myslivnu, Rohulák zvanou, docházíme (1.5 km)

starobylé osady L o u k o v a (Luky, Lúké), která se rozkládá ve výši 477 m
nad morem; z budov vyniká tu filiální kostel sv. Markéty a poplužní dvr.

Starožitný kostelík zdejší má s polovice osmihranné knžišt s pvodním
gotickým sanktuariem a okny, kamennými pruty a kružbou zdobenými; k nmu
piléhá lo, opatená z vní šesti oprnými pilíi a cibulovitá vž. Na velké

stáí kostela již roku 1350 co farní pipomínaného a k dkanátu Cerveno-

eickmu pativšího, ukazuje pvodní, z kamene tesaná ktitelnice. Z bývalých

tí zvon shledáváme se dnes toliko s jedním, který léta 1534 v díln Jakuba

Ptáka na Horách Kutných slit byl. Rozhlédneme-li se po djinách Lúkého

zvídáme, že dvr zdejší drželi ve XIV. století nápravníci t.' j. panoši Lipnických

pán, kteí za darovený statek tento musili se jim rznými službami a to najm
válenými odvdovati. Z nich uvádí se r. 1307 nápravník Nácek se synem

svým Václavem, kteí k rukoum faráe kostela zdejšího darovali celý dvr
s rolemi a pti inžovními lidmi, aby z výtžku mohl sob kaplana držeti. Toto

nadání rozmnožila r. 1308 Zofka, pozstalá vdova po Vácslavovi, darovavši

chrámu zdejšímu 5 kop groš roního pijmu, k nimž dne 22. prosince r. 1410

pidal sudí Lipnický roní 3 kopy groš k tomu cíli, aby mohl fará kaplana

lépe vyživovati. Roku 1414 uvádí se na Lkém nápravník Levák, za nhož
v osudné dob hnutí husitského pišla osada tato o své duchovní pastýe. Roku

1651 spatujeme ji pifaenou k Humpolci a po krátké dob, kdy klesla fara

na lokalii, dán byl kostel zdejší pod správu fará na Lipnici.

Statek Lúké. k nmuž náležely druhdy vesnice: Reice, Bystré, Chepiny

Veliké a Malé, Zábhlice, Dobrá Voda, Rejkov a Meziklasí, držel 1. 1636

Jaroslav Sezima Rašín z Ryzemburku. R. 1764 vládl tu Karel rytí ze Stims-

berka, který téhož roku prodal statek zdejší íšskému hrabti Karlovi Josefovi

z Palmu, jenž pipojil jej ku svému panství Stítežskému. Od r. 1798 zíme
Lúké pi statku Lipnickém.

Z Lúkého polní cestou na jihozápad pes Malé a Veliké K e p i n y

(Lhepiny) a dále Zábhlice, uchýlíme se (3 km) do Prosee, kde si

prohlédneme zbytky tvrze. R. 1391 uvádjí se tu bratí Ondej. Hroch a Beneš.

V XVI. vku držána byla osada tato k Lipnici a užitky z ní plynoucí odkázal

Jan Trka z Lípy na výživu kaplana pod obují a školy v tomto msteku. Obrá-

tivše se odtud na východ, docházíme (3 km) do R e i c e ili R e i k y, která
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rozložena jest v údolí na jihozápadním svahu kopce ve výši 504 m nad moem
a v niž na se upozorují ško<la a chrám sv. Jií. O starobylé osad této, která

na rozdíl od ervené Reice též Malou Reicí se zove, jest známo, že ve XIII.

stol. náležela k rozsáhlému zboží kláštera Vilémovského. jehož opat Jaroslav

smnil ji i s tamním podacím kostelním a okolními osadami: Kochánovem,

Détiehovou Lhotou, Závidkovicemi a Radostovicemi a j. r. 1307 s panem

Rajmundem z Lichtenburka. kteroužto výmnu biskup pražský Jan z Dražic

dne 17. prosince 13(17 potvrdil. Ve stol. XIV. spatujeme eici v majetku

SVTLA.

biskup pražských a v XV. vku jak osouás rychty Kejžlické pi rodu rytí

Trk z Lípy na Lipnici, jimž byla konfiskována a dne 18. záí 1636 ddin
Jaroslavovi Sezimovi Rašínovi z Ryzmburku postoupena na jeho pohledávku

za dvorskou kancelái, jakož i co odmna císaská za jeho spis, Albrechta

z Valdštejna a Jana Rudolfa i Adama Erdmana Trku z Lípy z velezrády

obviující, ímž spojena byla se statkem Lúké.

Filiální kostel ke cti sv. Jií zasvcený, stojí na povýšeném míst upro-

sted hbitova, kol kolem náspem a píkopem opevnného; uvádí se již r. 1350

co farní v dkanátu Reickém. Jest orientován a stavn v pechodním slohu

románsko-gotickém.

tyhranné knžišt s jednoduchou klenbou kížovou jest 5 rrj dlouhé

a 55 m široké a bylo pvodn, jak pi podniknuté oprav r. 1902 zjištno,

vyzdobeno bohat freskami. Zel, že vzácná ta|to freska byla beze všeho

prozkoumání opt zabílena. K nmu piléhá 11 m dlouhá a 782 m široká lo

s devným stropem, v jejíž pozadí zvedá se devný kr. V chrám tomto jsou

ti oltáe; na hlavním jest starý obraz sv. Jií a znaky Trk a Kinských.

Nedaleko kostela na hbitov stojí devná zvonice, v niž jsou dva starožitné

zvony, z nichž vtší jest z dílny kutnohorského zvonae Ondeje Ptáka.



Z Reice polní cestou, smující k rozsáhlému rybníku, »Karnenná trouba«

zvanému, dojdeme silnice, po které severn dorazíme (15 km) do Dolního
Msta, druhdy též Dolomsto nebo Lipnice Nová i Dolejší zvaného, jež

rozkládá se po obou bezích potoka Pstružního ve výši 449 m nad moem.
Nad osadou vypíná se filiální kostel sv. Martina. Dolní Msto bylo již ve XIV.

stoi. mstekem, jemuž 9. listopadu 1370 Karel IV. udlili etná mstská práva:

5. kvtna 1396 Vilém z Landšteina nejvyšší komorník krále eského, sedním
na Lipnici pidal sousedm zdejším právo volného nakládání s jich statkem

vezdejším. Založiv mimo to pi kapli sv. Vavince na hrad Lipnickém téhož

roku kollegiátní kapitolu, dal ji k výživ užitky z Dol. Msta, uriv spolu

dkana této kapitoly a jeho nástupce zde za íaráe. Msteko dostávši se okolo

r. 1436 v majetek pán Trk z Lípy, bylo jim jako ást panství Svtelského

koníiskováno a dne 21. ervence 1636 císaem Ferdinandem za vrné služby

válené darováno svobodnému pánu Matoušovi z Vernieru. který pipojil je ke

statku Lipnickému.

Zdejší filiální kostel sv. Martina, uprosted hbitova postavený, pipomíná

se již r. 1350 farním v dkanátu Cerveno-Reickém a jest co do pdorysu

i slohového provedení obdobou chrámu Reického. Nedaleko nho na stran

západní nalézá se devná zvonice se dvma zvony, z nichž vtší slil r. 1530

mistr Bartolomj na Novém mst Pražském. Zmínky zasluhuje ješt vhodná

a úelná školní budova o pti tídách.

Jdouce z této osady, ve které kvete živnost kamenická, okresní silnicí

na sever, procházíme Radostovice. Kocháno v a Závidkovice.
naež po 4 km dorazíme do druhé tepny okresu — msta

SVÉTLÉ NAD SÁZAVOU, které po obou bezích Sázavy na mírném

svahu ve výši 390 m nad moem malebn se rozkládá, ítajíc 260 dom s 2343

obyvateli, z nichž jest 2213 katolík, 3 augsburského. 9 helvétského vyznání

a 1 18 israelit. Mimo 1 Nmce hlásí se veškeré obyvatelstvo k národnosti eské
a hledá vedle zemdlství obživy v prmyslu a obchodu a to najm v kame-

mctví. skláství a brusiství granátv i skla. V mst jest zámek s poplužním

dvorem a továrnou na dextrin, škrob i gumu. dkanský chrám sv. Václava,

dkanství. 2 mšanské a obecné školy, k nimž se pojí prmyslová škola

pokraovací. lékárna, synagoga, poštovní a telegrafní úad, etnická stanice

a nádraží nkdejší, nyní sestátnné dráhy severozápadní a dráhy posázavské.

Prmysl zastupují 2 parní pily, 2 umlecké mlýny, nkolik závod kamenických

a brusíren granát, jichž výrobky uplatují se až daleko v zámoí.

Píchozího do Svtlé od Závidkovic upoutá na levém behu eky na

lak zvané »MaJé stran« v zeleni stromv a kovin malebn rozložený zámek.

k nmuž druží se poplužní dvr s budovou úednickou a továrna na škrobové

výrobky.

Zámek tento, jehož základem jest tvrz, kterou I. 1562 zde Burjan Trka
z Lípy, podkomoí království eského založil, skládá se ze tí podstatných

ástí, jež v rzných dobách byly zbudovány a slohu baroknímu i vlašské
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renaissanci se blíží. Nejstarší a nejzajímavjší ásf, která vodou i zdí jest

zpevnna a z pvodní tvrze vznikla, nalézá se v právo na nádvoí. V ní

shledáváme osmero starobylých dubových dveí, které jsou umlecky vyklá-

dány rznobarevným devem, stíbrem a slonovinou. Krom Trkovského znaku

spatujeme na nich rozliné okrasy, obrazy tvrzí a zícenin, jakož i letopoet

1567. Na jednch z nich a nad vchodem do této ásti zámku teme heslo pán
Burianovo: »Non est requies in hoc mundo.«

ZÁMEK VE SVTLÉ.

Prošedše se rozsáhlým parkem zámeckým, v nmž etné partie nás

nevšedné upoutají a rozlouivše se s tímto pemalebným koutkem, pekroíme

po devném most eku Sázavu a staneme na námstí.

Hned poblíž mostu spatujeme špitál pro chudé, založený 1. 1578 Burianem

Trkou z Lípy, dále po levici dkanství a v ele dkanský chrám sv. Václavu

zasvcený, jehož vž devným, ven povydaným posebitím pozornost naši

vzbuzuje. Kostel tento, jehož pvodní sloh jest valn znehodnocen, — udrželyf

se toliko v knžišti a ve vži stopy pvodní stavby, — jest pes to velmi

zajímavý. Krom 10 náhrobník zasluhuje zmínky starobylá cínová ktitelnice.

1. 1569 záduší zdejšímu darovaná a dva obrazy od Rudola Miillera z r. 1847.

Ve vži nalézají se 3 zvony, z nichž nejvtší slil r. 1569 kutnohorský zvona

Tomáš, prostední pak mistr Ptáek, rovnž z Kutné Hory.

Ulicí školskou ili rybáskou pijdeme ke škole, o níž máme prvých

zaruených zpráv z roku 1578. Dovídámef se totiž, že Burian Trka z Lípy

r. 1578 dal a vysadil za triviální školu domeek (nynjší p. 17.) nedaleko kostela

k tomu cíli, aby »tu na budoucí a vné asy škola byla, a rektor v té škole
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aby se choval, a dítky z téhož msteka a odkudž by mu dány byly, isti, psáti.

též k pobožnosti a dobrým mravm vedl a vyuoval. « Aby rektor se žáky své

opatení k živnosti mli. stanovil, »aby dáváno bylo rektorovi nynjšímu
i budoucímu, kterýž by v škole té byl. tyi kopy grošúv eských avšak

rozdílno: pi sv. Jií 2 kopy a pi sv. Havle též 2 kopy grošv vše eských..

Mimo to naídil, aby »na asy budoucí z pivovaru svételského do školy piva

ídkého dáváno bylo cožbykoliv potebovali a vypíti mohli, a denn rektorovi

a mendíkm pt pár chleba, ve výroní veliké svátky obd a konev bílého

piva »s hry« ze Svtlé na asy budoucí a vné vydáváno bylo.«

ZÁMtiK \t: SVÉTLÉ.

R. 1604 komorník Jana Rudolfa Trky z Lípy. Jan Hanzelmaun z Ferynku.

založil pi škole této nadaci na prospch »tí chudých, z dobrých rodi
pošlých pacholat, která se ve škole zdejší drží a liternímu umní uí nebo uiti

budou. « — Od této doby až do sklonku XVII. vku není zpráv <> této škole

hlavn pro nastalou ticítiletou válku.

Teprve r. 1773 z visitaní zprávy biskupa Jana Leopolda Haye zvídáme,

že »škola ve Svtlé jest velice dobrého zaízení a kdyby se chudým dtem
této krajiny pedepsané školní knihy darmo opatiti mohly, ze byla by pilnji

a s vtším prospchem navštvována.*

i této pvodní jednotíní triviální školy, kterou navštvovaly dítky ze

Svtlé, Piseky, Služátek, Bohušic Horních i Dolních, Lipniky, Závitkovic,

Mrzkovic, Bezinky Horní i Dolní, Žebrákova, Nové Vsi, Druhano\a. Kocha-

nova. Pohlede, Smrné a Lcštiuky, dotkly se reformní snahy císae Josefa a

správa školy byla liž do r. 1860 nmecká. Jelikož budova školní, darovaná

Burianem'- Trkou z Lípy, koncem XVIII. stol. vkem sešla, byla škola, která

r. 1811 rošíena jest ve dvoutídní, umístna v panském špitále. R. 1854 zízena

byla tída tetí a r. I!S71 tvrtá, Z nichž prvá nalezla útulku v p. 129 a drahá
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v p. 18. Neutšený slav školství zmnil se pízniv r. 1877, kdy vystavna

byla nová a vhodná šestitídní budova školní, která má nyní 4 tídy chlapecké

s pobokou a tolikéž dívích, k nimž druží se píškola v Mrzkovicíeh a

prmyslová škola pokraovací se specielním kursem skláským.

Shlédnuvše v blízké kostelní ulici prostou synagogu a na povýšeném

míst vystavnou budovu mšanských škol z r. 1899, vzpomeme djin

pokroilého tohoto msta, na jehož starobylost ukažme v roce 1903 nalezený

KOSTEL VE SVTLÉ.

žárový hrob a sekeromlat z doby neolihické, jakož i ta okolnost, že Svtlá
pipomíná se již kolem r. 1207, jakožto statek benediktinského kláštera

Vilémovského, jehož opatové podávali sem faráe až do hnutí husitského.

Koku 1385 zíme osadu tuto — mimo podací kostelní — v zástav Alberta

ze Šternberka, jehož syn Štpán ješt 1. 1392 se tu po nm pipomíná. Roku

1417 ujímá se opt Svtlé klášter Vilémovský, avšak na krátkou dobu. Moc
a vláda jeho ped tím již pozvolna upadala, až konen roku 1421 by! bohatý

a slavný klášter Vilémovský Husity znien. Rozsáhlé statky klášterní dostaly

se v zástavu rzným pánm a tak získal roku 1429 Svtlé Mikuláš Trka
z Lípy, jehož potomci drželi ji k Lipnici až do roku 156i a po té jako samo-

statný statek do roku 1636, kdy rozsáhlé zboží Trkovské bylo konfisko-

váno. Do dob vlády slavného tohoto rodu spadá utšený vývoj Svtlé. Za

Burjana Trky z Lípy byla osada tato 1. 1562 vysazena za msteko, kte-

rému téhož roku dostalo se od císae Ferdinanda I. mimo jiné výsady též

práva trh výroních i téhodnich. Týž rytí založiv zde z gruntu novou tvrz,

peoval nemálo o zvelebení poddaného svého msteka. Udlili mšanm
zdejším právo, aby mohli peetiti voskem erveným a vedle jiných milostí
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— jako darování dchodu z jarmareného, z koských trh, z váhy obecné

a prodeje soli, — položil roku 1578 základ ke škole a špitálu, jež bohat nadal.

Nemenší pízni tšili se Svtelšti za Jana Rudolfa Trky z Lípy, který nejen

že veškeré výsady jim 1, 1604 ztvrdli, nýbrž i 12. prosince roku 1633 dm.
k obci pikoupený, všech platv úroních a robot sprostil, mimo honby na

vlky a vysokou zv.
Po tragickém skonu jediného jeho syna Adama Erdmana v Chebu na-

staly msteku trudné doby, neb dostalo se roku 1636 »za vrné služby«

ddicm knížete a velkopevora ádu maltézskho, dona Aldobrandina, Volfovi

Adamovi hrabti z Pappenheimu, Burjanovi Ladislavovi hrabti z Valdšteina

a Brunovi hrabti z Mansfeldu, z nichž Burian Ladislav hrab z Valdšteina

pikoupil díl Mtansfeldovský a Pappenheimský. Dle vkladu ze dne 6. záí

roku 1638 v deskách zemských stal se vlastníkem zámku a msteka Svtlé

s etnými okolními vesnicemi. Týž potvrdil 7. dubna 1637 veškeré výsady

Svtelským, na nž etné strasti nemilosrdn doléhaly. Strádajíce totiž v le-

tech 1638 a 1639 hladem, utrpli veliké škody prtahy Švéd, kteí v roce

1642, 1645 a 1646 krajinu zdejší zpustošili. Ke všem tmto trýzním pidružil

se v roce 1647—1648 hladomor a konen roku 1649 zhoubný požár dovršil

dílo zkázy.

Téhož roku po smrti Burianov ujala dluhy zatížené msteko Svtlou

manželka jeho Afina Marie ze Šternberka, která však musila je etným v-
itelm postoupiti. Tak spatujeme 1. 1651 na Svtlé Gerarda z Taxisu, který

kšaftoval ji klášteru poustevník a rad msta Bredy v Nizozemsku, jichž

plnomocník P. Augistinus Beer, pevor kláštera sv. Panny na Malé Stran

v Praze prodal roku 1667 statek tento Theodorovi Mulcerovi z Rozenthalu.

Týž nedržel jej však dlouho. Známof, že 4. ledna 1668 prodal panství Sv-
telské za 16.100 zl. r. Janovi Bartolomji z Vernieru, jenž 13. bezna 1672

postoupil je za 17.300 zl. r. hrabti Rudolfovi z Rabatty. svobodnému pánu

z Dornberka. Tento rozšíiv panství o Píseku, Pavlíkov a Vrbici prodal

Svtlou 23. ledna 1679 Janovi Kašparovi svobodnému pánu z Montani a z Vies-

berka; pedlužený statek ten prodán byl komisary roku 1685 za 54.000 zl. r.

opt Janovi svobodnému pánu z Vernieru. Z dalších majitel Svtlé butež

uvedeni tito:> Roku 1704 Karel, hrab z Pottingu, roku 1722 František Antonín

hrab ernín a roku 1748 Filip hrab Krakovský z Kolovrat, který vše-

možn peoval, aby obyvatelstvu svtelskému opatil vedle polního hospo-

dáství nové zdroje obživy. K tomu cíli položil základ k panským brusírnám

granát, jež syn jeho Leopold brusim k svobodnému užívání ponechal a

mimo to ješt 6000 zl. jim k provozováni obchodu s granáty daroval. Za-

vedením pstní brambor a erveného jetele získal si o zemdlství v kra-

jin této zásluh nehynoucích. Pokusné dolování na stíbro u Dlužin a Nového

Dvora r. 1782 jím zapoaté, nemlo bohužel pro nedostatek rudy zdárného

výsledku a bylo od nho po tech létech upuštno. Vedle této blahodjné

psobnosti snažil se založením továrny na výrobky mosazné u Pruhanova,
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papírny, továrny na knoflíky, klobouky a tužky pozvednouti blahobyt lidu

zdejšího, jehož potomci s povdkem do dnes po zásluze na nho vzpo-

mínají. —
Dne 5. srpna 1817 dostalo se Svtlé Františkovi Josefovi hrabti Zichy

z Vaszonikoe, od nhož výmnou za uherské panství Dioszegh r. 1821 zí-

skala statek svtelský Valpurga, starohrabnka ze Salinu a Reifferscheidtu,

jejíž ddic František velikým nákladem zámek zdejší pestavl i libosad pi

nm upravil. Nyní náleží velkostatek svtelský rodu z Thun-Hohenšteinu;

Ve Svtlé, jež r. 1855 povýšena byla na msto, narodili se eští hudební

skladatelé Ondej Kusý a Alois Jelen. Ve znaku, který r. 1567 msteku
tomuto císaem Ferdinandem I. udlen byl. spatujeme ervený štít a v nm
stíbrnou hradbu s otevenou zlatou branou a vyzdviženou míží. Za branou

nalézají se dv stíbrné vže s okny, cimbuím a s ervenými stechami,

z nichž pední nižší jest špiatá, zadní vyšší sedlová se zlatými makovicemi.

Z malebného msta tohoto, které poutavým a vábným okolím svým pln
zasluhuje, aby se stalo cílem turist a letním sídlem zotavení hledajících

vekomšfák, o jichž požadavky jest tu vrchovatou mrou postaráno, na-

vštivme 2 km jihozápadn pi silnici ležící starobylou ves Lip nicku se

187 oby v. v 29 domech, která na levém behu Sázavy u výši 430 m nad

moem sní o zašlých dobách; jsouc v XIII. vku statkem kláštera Vilémov-

ského, byla jím r. 1318 k doživotnímu užívání postoupena Markvartovi ernínu
a manželce jeho Domaslav. Roku 1368 byl tu pánem Domaslav z Lipniky,

který s bratrem svým Petrem r. 1369 na zdejší tvrzi sedl. O tchto známo
jest, že na spásu duší svých založili pi kostele Svtelském oltá sv. Kate-

iny, který 3. prosince 1381 platem 6 kop ze vsi Bousovny nadali. Po nich

uvádí se od r. 1369—1407 syn Domaslavv Mikuláš, r. 1419 Markvart a

r. 1440 Jindich z Lipniky. Z 1. 1510—1513 znám jest Petr Kambeský z Kam-
berka, jehož syn Jan r. 1554 vnoval statek svj t. j. ves Lipniku a tvrz

s dvorem poplužním manželce své Markét z Dobenic. Posledním známým
držitelem této osady byl r. 1589 Zikmund Kalenice, naež slouena byla

v XVII. stol. trvale s panstvím Svtelským. Vrátivše se odtud do Svtlé, vy-

dejme se okolo zámeckého parku lipovým stromoadím, a po té po mírn
stoupajícím svahu k jihovýchodu po silnici do Nové Vsi, kamž po 3.5 km
docházíme. Osada tato rozložena jest ve výši 468 m nad moem podél silnice;

títídní jednopatrová škola a dvr poplužní s myslivnou zaujímají tu místo

pední. —
Vznik školy zdejší spadá do poátku XIX. stol. Známo totiž, že v obci této,

která prvé piškolena byla ke Svtlé, již okolo r. 1800 poali obané zdejší

sami poadem dítky vyuovati, a že r. 1805 najali devnou chaloupku p. 21.,

v níž bylo vyuováno až do r. 1810. Ježto stáím zvetšeila, umístna byla

pokoutní škola zdejší na to v p. 6. a konen v nynjší myslivn. Rokem
1837 byla povolena samostatná škola a umístna v p. 58, r. 1883 rozšíena

o tídu druhou a r. 1911 o tetí. Nynjší budova školní odevzdána byla úeli
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svému r. 1885 a navštvována jest dítkami z Nové Vsi a samot Dobré, Ret-

kovce a hájovny v Horních lesích. Roku 1291 náležela Nová Ves klášteru Se-

dleckému u Kutné Hory. od nhož r. 137(1 získali ji páni z Landšteina. z nichž

Rudolf se zde a na Lipnici r. 1380 výslovn pipomíná. Do této doby spadá

pojmenování Nové Vsi »Lipnickým právem«. Jsouc souástí rozsáhlého zboží

Lipnického prožívala s nim tytéž osudy až do r. 1568. kdy uvádí se v ní pan

Jiík z Tambergr jinak Šváb zvaný, o némž známo jest, že téhož roku

pivsil jako svdek ,peéef svou na darovací listinu Buriana Trky z Lípy a

na Svtlé. Po nm držel Novou Ves r. 1569 pan Boivoj Damin, od nhož

r. 1577 pešla opt v majetek Burjana Trky z Lípy, který pipojil ji ke Svtlé,

pi níž tuším trvala, nebo Burjanovi Ladislavovi hrabti z Valdštejna, držiteli

Svtlé, bylo dne 6. záí 1638 vloženo ve dsky zemské též vlastnické právo

k Nové Vsi. Po smrti Burjanov r. 1649, když etní vitelé jeho nápad brali

na statek jeho, koupil r. 1661 Novou Ves Osvald hrab z Thunu. jehož potomci

mimo r. 1760, ve kterém ujal ji svobodný pán František Václav Haugvic. —
drželi ji až do r. 1783. Dne 1. prosince 1785 pipojil Leopold hrab Krakovský

z Kolovrat statek Novoveský ku Svtlé na vždy. —
Rozlouivše se s levým behem Sázavy a se Svtlou, vydejme se na

sever. Minuvše po levici rozsáhlý hbitov Svtelský, docházíme (1 km)

bývalých osad kláštera Vilémovského Dolních a Horních B o h u š i c,

které od nho r. 1307 koupili páni z Lichtenburka, po nichž v I. 1575— 1577

uvádí se zde Petr Dobenský z Dobenic. Od r. 1591—1668 sdílely osudy se

Svtlou, naež staly se souástí statku Vrbíekého, jejž i s Bohušicemi r. 1764

ku Svtlé trvale pipojil hrab Leopold Krakovský z Kolovrat. Odtud mime

stoupající silnicí pemalebnou krajinou dorazíme (2 km) do Druh a no v a,

vyvýšeného 515 m nad moem. Mimo dobu od r. 1668 až do r. 1676, kdy

píslušel k Vrbici, prožíval vše se Svtlou.

Kráejíce dále k jihozápadu, procházíme (15 km) Dl úžiny Horní a

( 1 km) D 1 u ž i n y D o 1 n í, kteréž zásluhou rolníka Frant. Nedvda slynou

daleko široko známým zelím »dlužinským«. Obrátivše se tém k západu,

dojdeme (15 km) do Lhoty Ovesné a odtud (2 km) jihozápadn do

V lkáno v a. hovícího si v klínu lesním. K jednotídní škole zdejší, jejíž pvod
do poátku XIX. stol. <spadá, náleží píškola v jižn ležících (15 km)

Opat o vících. Povšimnuvše si severn od Vlkanova se prostírající trat

»Obdovice« zvané, — kdež druhdy ves se nalézala, — vydáme se (15 km)

do Pavlova. Osada tato (466 m. n. m.) má dvoutídní jednopatrovou školu

a náležela již v XIII. století ku zboží kláštera Vilémovského. od nhož v témž

století postoupena byla panošm z Rochova, z nichž uvádí se nejprve Druhou.

Syn jeho Konrád z Rochova. panoš pána Žlebského, piznal dne 16. ervna

1289, že ves Pavlov, otci a matce jeho od kláštera Vilémovského postoupenou.

na novo od opata Jaroslava a konventu na tak dlouho obdržel, dokud by on

nebo jeho matka živi byli. Pozdji uvázal se klášter VilémovskV opt v drženi

Pavlova a po jeho zániku r. 1421 pipadla osada tato komoe královské, od níž
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r. 1429 koupil ji Mikuláš Trka z Lípy a pipojil ke statku Vilímovickému.

s nímž a se Svtlou dailo se mu stejn. Když po smrti Burjana Ladislava hrab.

z Valdšteina r. 1649 etní vitelé jeho rozsáhlé panství Svtelské rozchvaco-

vali. koupila r. 1657 Pavlov s Vilímovieeini Benigna Hrobtcká z Hrobic. po

niž vystídali se: r. 1601 Mikuláš Bernard rytí Gerstori z Gerstortu, r. 1681

František hrab Spork. r. 1695 mšan pražský Leopold Kunc. r. 1700 Ludmila

z Loveníeldu. r. 171(1 Terezie Zárubová roz. Chuchelská z Nestajova a r. 1711

František Leopold Bechyn, svobodný pán z Lažan. jehož snacha Františka

rozená hrabínka z Vžníku r. 1774 prodala je Filipovi lu abéti Krakovskému

z Kolovrat, který pipoj,: statek tento trvale ku panství Svtelskému.

První zprávu o škole zdejší máme z r. 1777. Jsouc pvodn jednotidní

byla dle tehdejšího zvyku umístna v devné chaloupce a když tato vyhoel.!,

pesthovala se škola Pavlovská do Vilímovic. Od r. 1811 byla opt v Pavlové,

naež teprve r. 1839 vystavna byla budova z kamene, která r. 1905

nahrazena byla vhodnou novostavbou nynjší. R. 1886 rozšíena škola o tídu

druhou, k níž pidružila se I. 1905 rokraovací škola hospodáská. Do školy

v Pavlov chodí též dítky z Benetic, ležících jihovýchodn odtud (2"5 km) pi

okresní silnici.

Na škole v Pavlov psobil uitel Frant. Sobek, jehož synové Václav

a František vynikli jako uitelé stedoškolští.

Y okolí Benetic setkáváme se (1.5 km) severovýchodn se Zebrá-
k o v e m, jihovýchodn (2 km) s Horní a dále ( 1 km) Dolní B .e z i nko u,

z nichž poslední známa jest brusírnami šrkových granát a skla. Jihozá-

padn od Bezinky leží M r s k o v i c e. od nichž pímo na západ (2 km) na

plavém behu Sázavy prostírá se menší obec L e š t i n k a. Veškeré osady

tyto náležely ode dávna k panství Svtelskému.

Jdeme-li z Benetic západn, míjíme po levé stran silnice v pvabném
zákoutí lesní samotu Kostelík a Pavlíkov. kde již roku 126.' dvr se

pipomíná, u nhož pozdji vzniknuvší osada Pavlíkov v XVII. století za-

nikla. —
Lesem svažuje se okresní silnice a po ní dojdeme do starobylých Vilí-

movic (Vilémovic). v nichž jest zámeek, k nmuž piléhá poplužní dvr
se škrobárnou a jednotidní škola. V osad této. která prožila s blízkým Pavlo-

vem všecko dobré a také zlé. shledáváme se ješt se stopami z dob, kdy

osada patila klášteru Vilémovskému. v základních prvcích budovy zámecké

a se svdkem dávné minulosti, se starožitným tisem, který zde v zákoutí

zahrady staletí již prosnil. Minuvše kapli sv. Jana z Nepomuku. (1.5 km)

dospéjeme silnicí, tvoící etné zákruty a serpentiny a vinoucí se pemalebnou
krajinou, do Ostro v a, kdež vstupujeme opt na pdu panství Ledeského
a po cest 1.5 km dlouhé do Lede, odkud dáme se okresní silnicí, vedoucí

pes Dolní a Horní Hradec, blíže nhož v lesní trati »Lhotsko« zvané

stávala v XVII. vku zaniklá ves Lhotka Kalousova.



Putujíce stále do vrchu stoupající silnicí, spatíme po levé stran téže

zbytky ležení Švédského, všeobecn »trejb« zvaného a pamtihodného tím,

že zde 9. ervna 1643 odvážný hlouek oban Ledeských, jenž se s velkým

nadšením proti Švédm postavil, utrpl velkou porážku. Vítzní Švédové n-
které z Ledeských smrteln zranili, a jiné. svlekše je do nahá, k domovu

ná Lede úprkem hnali. Blíže tohoto neblahého místa zíme stopy bývalého

pavování Hor Knínických, které v XV. a XVI. století byly v rozkvtu.

Krátce na to po 6 km picházíme do Kynic (Knínic) a odtud vozovou

cestou západn (1.5 km) do starobylé osady í h o š t . ve výši 557 m nad

moem položené. V obci této zaujímá pozornost naši farní chrám, škola, fara

a modlitebna evangelík augsburského vyznání.

Pvodem svým sahá Cíhošf do dob dávno minulých, což dokazuje mimo

obasné nálezy mlat z doby neolitické, i ta okolnost, že již pi r. 11411

Hájek o ní zmínku iní. Prvým známým držitelem ddiny této byl r. 1347

Ctibor z Cíhošt, po nmž syn jeho Hanek od r. 1347—1362 se tu uvádí. V této

dob shledáváme se zde již s farním kostelem, jehož patronem po Hanekovi

byl v 1. 1365—'1369 Mareš z Druhanova, jinak z Cíhošt zvaný, který koupil

osadu tu od svého pdchdce. Po Marešovi držel Cíhošf Kunášek i Kuneš

z Cíhošt, který s bratry svými Maršíkem z Tunchod a Radslavem z Ko-

bylí hlavy 29. kvtna 1390 kostel zdejší bohat nadal. Známo, že Kuneš daroval

z Cíhošt platu 1 a pl kopy a brati jeho z Tunchod 2 a pl kopy za tím

úelem, aby fará zdejší mohl si dva knze stídníky chovati.

IPo Kunáškovi, jenž se z Cíhošt vyprodal a v 1. 1392—1403 Hodkov

a Otryby držel, ujal Cíhoš Jan z Cíhošt, který se tu posléze r. 1393 pi-

pomíná.

Po smrti Janov vládla na Cíhošti ovdovlá manželka jeho Píba, o n'ž

víme. že v 1. 1407—1409 zdejší podací kostelní vykonávala. Táž nabaživši

se života svtského, uchýlila se do ticha klášterního a okolo r. 1414 ustanovila

Jodoka ze Zhoe správcem statku Cíhošfského. Po té držel Cíhošf r. 14J4

Aleš z Cíhošt a po nm r. 1489 Mikuláš z Chenovic, který prodal statek

tento Janovi mladšímu Špetlovi z Prudíc a ze Zleb, od nhož r. 1500 koupil

jej Michal Slavata z Chlumu za 850 kop groš, jenž zboží toto, t. j. Cíhošf

ves se tvrzí a dvorem poplužním, vsi Knnice, Hrozntín, Utšenovice, Utší-

kovice a díl Chenovic pipojil k panství Chlumskému. Od r. 1578 byla Cíhošf

pipojena k Ledi. — Starobylá tvrz zdejší, jejíž nepatrné stopy nedaleko p.

35. sledujeme, sahá svým pvodem do XIV. století a zanikla po r. 1500.

Na povýšeném míst v obci nalézá se chrám Nanebevzetí P. Marie,

který již r. 1350 uvádí se co farní v dkanátu Nmeckobrodském. Zbaven

isa po válkách husitských duchovních správc, byl až do r. 1785 filiálním

k Ledi, naež téhož léta zízena zde lokálic. která r. 1856 obsazena byla

opt samostatným faráem. Orientovaná a prostranná budova tato zdobena

iest, v pedu temi vkovitými lipami, z nichž prostední má pes 7 m v ob-

iemu. Ve vži jsou ti zvony ze XVI. vku.
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Jako kostel tak i škola zdejší vykazuje úctyhodné stáí, nebo lze bez-

pen míti za to, že asov se daleko od sebe nerozcházely. Prvé zaruené,

avšak chudé zprávy o farní a filiální škole v íhošti erpáme jednak z út
kostela zdejšího, jednak z nepatrného záznamu v starobylém missálu Sa-

anském. Doítáme se, že od r. 1668 službu kostelní a kantorskou pi kostele

v Saanech vykonávali rektoi školy Cihošfské. z nichž Vácslav Kouimský

výše uvedený missál kostelu tomuto prodal. Z další ady uitelstva, jež na

škole této psobilo, znám jest v XVIII. stol. Štekl, po nmž následoval Jan

Horais. který dle fasse z r. 1788 roních 84 zl. 23 kr. požíval. Pomocník jeho

František Pokorný tkví dosud starším pracovníkm na roli školské v blahé

pamti. Pvodní stará škola — nyní p. 26. — jakož i nov vystavená r. 1795

—
. nyní p. 32. — nahrazeny byly 1. 1846 nynjší budovou, která pístavbou

z r. 1900 byla úeln rozšíena, aby postaila pro- 2 tídy s pobokou, k nimž

se pojí pokraovací škola hospodáská a píškola v jihozápadn odtud (2 km)

ležících Dolních a Horních Pros Íkách. Ob vísky tyto v XVII. stol. držela

obec Ledeská. která Prosiky Horní koupila a to roku 1520 od Viléma

z Lerojed a paní Apoleny i Doroty z Vrbice za 45 kop groš, a Dolní, — na

nž obec Maxmiliánovi Trkovi z Lípy i. 1595 pjila 350 kop groš eských,

— byly Ledeským 1. 1598 od Jana Rudolfa Trky z Lípy v sum této puštny

a 1. 1630 konen ddin -postoupeny. — Pro zajímavost uvádíme, že 1. 1549

zdlávány byly na gruntech obce Ledesk v Horních Prosikách hory od

kverk s podmínkou, když by zde stíbra dobyli, že obci ticátek a každou

desátou hivnu dávati, a dobyté stíbro za 3 a pl kopy groš eských

odvádti povinni budou. S jakým výsledkem se zde pavovalo, o tom nemáme
historických doklad.

Severovýchodn (1.5 km) od íhošt na rozsáhlé pláni prostírá se Roz-
notín (Hroznotín, Hrozntín) a odtud severozápadn (1.5 km) Tunochody
(Tunchody) v poloze 542 m nad moem. S potšením spoine oko naše na

vkusné a úelné budov jednotídní školy zdejší, která zbudována byla

roku 1911.

První známý držitel Tunchod Petr, držel ješt Prose a Práe. Po
nm shledáváme se r. 1384 s Maršíkem z Tunchod. z Cíhošt nám již známým,

který od r. 1390 ves tuto spolen s bratrem svým Radslavem z Kobylí

Hlavy držel.

Když r. 1391 Radslav bezdtek zemel, spadl podíl jeho v Tunchodech
mimo nkterá upsání jako odmrf na komoru královskou. Maršík pak peživ

ho vkem, nadal okolo r. 1409 10 kopami, na lesu svém u Kobylí Hlavy po-

jištnými, oltá sv. Majdaleny a sv. Barbory pi kostele P. Marie na Louži

v Praze. — Po Maršíkovi ujal statek tento Jan z Tunchod, známý tím, že

zpeetil r. 1415 stížný list ke sboru Kostnickému, a po nm Beneš z Tunchod,
straník Jiíka Podbradského a Trk z Lípy. Nedlouho na to spatujeme

na Tunchodech dceru Maršovu, Kateinu Froze, která postoupila statek tento

Jetichovi z Újezda, jenž ves Tunchody se tvrzí a dvorem i pustou vsí
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Orlovicemi prodal r. 1-479 Slavatovi z Ghlumu. Tvrz zdejší, k 111/ zajisté iiž

prví dritelé Tunchod základ položili, opuštna, se rozpadávala a cg nezmohl

zub asii, který zajisté hlodal na ni nezdoln — nebof již r. 15-47 uvádí se

pustou. — to dokonila v prvé polovici XIX. vku hrabivost lidská. Toliko

pni trvalou pam uvádíme, že tvrzišt Tunchodské hledati dlužno poblíž

ís. pop. 29.

Z dalších osud Tunchod známo, že bratr Zachariáše Slavaty z Chlumu

Ks. prosince r. 1578 prodal ves Tumchody, Hrozntín a Hory Knnické k Ledi.

s nímž trvale spojeny zstaly.

Z Tunchod. smrem jihozápadním (2 km) pijdeme do vísky Z d e s 1 a -

v i c, kdež se nalézají mocná ložiska vápence i rudy železné; odtud pak týmž

smrem (2 km) dojdeme do Kozlova, obce to s jednotídní školou, kterou

navštvují též dítky z Olešné, 1.5 km jižn položené. V Kozlov, který pro-

stírá se na mírném návrší a na svahu k jihovýchodu se sklánjícím, odmní
nás bohat za únavu a svízele cesty výhled do kotliny posázavské s Ledem
a dále až k tmavému Nelechovu. Obrázky — jeden luznjší druhého — mi-

hotají se ped zrakem naším jako v krasohledu. Vnujme jim malý okamžik!

Na jihozápad 2 km odtud postehneme na dn údolí ves Sou 00 (So-

bbo, Sedobo), poblíže které v lesní tišin nedaleko Vostojadky u erného
rybníka dumají o zašlé své sláv chudé trosky pevného kdys hradu Lacem-

boku, též Zíkev zvaného, jejž pravdpodobn založil Jaroš z Lacemboku, který

se zde v dob od r. 1350 do 1374 uvádí. Syn jeho Jindich byl jedním z pr-

vodc Husových na cest ke koncilu Kostnickému. Po Jarošovi vystupuje tu

r. 1384 Hašek z Lacemboku, který mimo tvrz Lacembok držel ješt 4 dvory

kmetcí s dvorem popjužním v Sobboi a 7 lán lesa.

Po smrti nástupce jeho Prokopa z Lacemboku byl statek jeho roku 1414

v áslavi za odúmrf královskou komorou prohlášen a Vácsiavovi Martinovi

Kladnému králem darován, který však postoupil jej Petrovi z Kutrovic. odtud

»z LacemboktKí zvanému, za nhož hrad i pvodní starobylá Sobbo v do-

bách husitského hnutí byly znieny a v trosky obráceny.

Teprve r. 1457 ozývá se opt jméno Lacemboku a Sobboe v historii.

Víme totiž, že téhož roku byly jako odúmrf dány v manství Janovi z Na-

setic. Martinovi z Božkova a Vácsiavovi z Baštiti, kteí však r. 1458 vzdali

se královského daru tohoto ve prospch odprce Jana Hadburka ze Sobuic.

Týž však nedržel poustek tchto dlouho. Již koncem téhož roku prodal je za

108 kop groš eských Jindichovi z ían a na Ledi. který pipojil je k pan-

ství Ledeskému. Opodál bývalé Sobboe, — kterou pipomíná dosud traf

»pustá vev zvaná, - vznikla asem nynjší Soubor, ve které nalézá se pí-

škola školy Vrbecké.

Jihovýchodn od Soubore kynou nám samoty Hamry, Familie a

Kíže, na jihozápad pak útulný Habrk (Malíek). Cestou z Habrku po

okresní silnici na sever mineme po pravici inyslivnu Vostojavskou a píjemnou
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lesní partií (4.5 km) pijdeme do osady Vrbky, v niž nás upoutá škola a

nkdejší tvrz.

V této vsi, ve výši 544 m nad moem rozložené, uvádí se již ve XIV.

století rok vladyk Chlum z Chlumu, jichž pedek Artleb z Vrbky, jak pi

Koutech uvedeno jest, zpsobiv Dtochovi ze Ziželic na ddinách jeho v Te-

blicích škodu, byl r. 1316 od nho na soud zemský pohnán. V 1. 1347—1353

zíme na Vrbce potomka jeho Mstidruha, po jehož smrti r. l366 vdova jeho

inila nápad na nkteré vsi kláštera Zelivského. Roku 1390 držel Vrbku Leva

z Chenovic. který k ní pipojil blízký Tebtín. Po nm uvádí se zde Jan

z Tebelic, jenž inné úastnil se veejného života. Vímef o nm, že r. 1415

zpeetil známý list ke sboru Kostnickému a že r. 14411 byl úastníkem kraj-

ského sjezdu áslavského, jakož i že r. 1448 pomáhal dobývati Prahy. Z poz-

djších majiteli! Vrbky znám jest r. 1485 Zdenk z Dobré, po nmž tvrz zdejší

zanikla, emuž nasvduje kupní smlouva, kterou uzaveli Prokop a Petr,

bratí Lukavetí z Lukavce se strýcem svým Zdekem r. 1533, dle níž Jindi-

chovi Špetlovi z Prudic trhem postoupili ves Vrbku s tvrzí pustou a podacím

kostelním v Saanech, jakož i kmetcí dvr v Hlohov s pustou vsi Milo-

nvskem.

Synové Jindichovi pipojili Vrbku k Dobrovitovu, s nímž, jak trhová

registra, ku prodeji statku Dobrovítovského od Zuzany Salavovy ze Šaratic

i. 1628 výdaflá svdci, od lidu vojenského mnoho útrap a bd zakusila. Od

r. 1651 spatujeme osadu tuto trvale pi Ledi.

Starobylou tvrz zdejší hledati dlužno v trati »na valech« zvané — tam.

kde nalézá se nynjší p. 21. Stopy tvrzišt i píkop tomu nasvdují.

Na pravé stran silnice ve vsi spatujeme jednopatrovou budovu obecné

školy zdejší, jež pvodem svým sahá do XVIII. vku a na které r. 1786

uvádí se uitel lan Horais, jehož píjmy »od starodávna« dle fasse vedle

posnopného 2 strych žita a ovsa. záležely v užívání 9 strych a 2 vrtel

polí zádušních se K provazcem louky.

Jelikož pvodní škola, — o níž dle uvedeného znní »od starodávna« lze

bezpen souditi, že ve Vrbce se již dávno ped r. 1786 nalézala, — asi do-

sloužila, byla tu 1. 1791 od Ledeské vrchnosti vystavena nová školní budova

ze deva nákladem 126 zl. 21 kr., která r. 1864 nahrazena byla vhodnjší bu-

dovou zdnou, jež pístavbami v 1. 1875 a 1902 pedsevzatými nabyla nynjší

podoby. Nkdejší škola jednotídní rozšíena byla r. 1872 ve dvou- a r. 1897

ve títídní a v tomto rozsahu byla matkou škol v Kozlov a Tebtíné. Nyní

má 2 tídy, k nimž pipojena pokraovací škola hospodáská a jenotíidní pí-

školy v Lohov (Hlohov) a Souboi. Do školy ve Vrbce chodí mládež ze

Saan, Sichrova, Leštiny a Hostkovic.

As 1 km jihozápadn od Vrbky spatujeme na rovince uprosted hbi-

tova, jehož vchod stežen jest vkovitými mohutnými lipami, starobylý, et-

nými však pestavbami a opravami zkažený a znesváený kostelíek Saan-
ský, který zasvcen jest ke cti sv. Jana Ktitele a již 1. 1350 co farní
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v dkanátu Štpánovském se uvádí. Orientovaná budova tato opatena byla

vží r. 1753, z níž památné zvony 1. 1870 byly odcizeny. Farní kostel tento

náležel klášteru Cyriak (Kížovník s erveným srdcem) sv. Kíže vtšího

v Praze, jenž faru Saanskou osazoval bratimi klášterními. Roku 1392 uvádí

se zde faráem bratr ádu sv. Augustina, Mauricius, který odtud krátce na

to do Ziželic nad Cidlinou pesídlil. Ježto ješt r. 1533 ve smlouv kupní pi

prodeji Vrbky odhádáno jest též »podací kostelní v Saanech« a r. 1628 pi

odhadu Vrbky již o nm zmínky se neiní, lze za to bezpen míti, že jako

ostatní okolní farní kostely tak i chrám Saanský v dob od r. 1533—1628

byl osielý a stav se filiálním k Ledi, více vlastního správce duchovního

neml.

Blíže Saan spatujeme na stupovité stráni vísku Sichrov, v níž na-

rodil se spisovatel a žurnalista eský J. Tvrdík, který jako redaktor »Mo-

ravské Orlice« získal si o uvdomní lidu eského na Morav zásluh ne-

malých. Z Vrbky podíváme se ješt do jihovýchodn ležící L e š t i n y, kde

na statku Ojíovském sledovati lze píkopy nkdejší tvrze, na které v le-

tech 1318—1349 uvádí se Zdenk z Leštiny a po nm syn jeho téhož jména.

Na poátku stol. XV. znám jest zde Jindich z Leštiny, který r. 1415 stížný

list ke sboru Kostnickému zpeetil. Po nm tvrz zdejší zaniká.

Vrátivše se do Vrbky, pokraujme po okresní silnici v ped. Po 3 km
staneme v T e b t i n , položeném ve výši 567 m nad moem, odkudž jest

za jasného dne daleká a nádherná vyhlídka na sever, najm na áslavsko.

V osad této patíme rádi na vkusnou jednotídní školu z r. 1910, kterou

navštvují dítky z Tebtínai a Tasic. Na návsi po pravé stran silnice vítá nás

úhledný veský kostelíek, zasvcený Navštívení P. Marie, který již r. 1350

uvádí se co farní v dkanátu Štpanovskéin a jehož podací r. 1362 ml Ješek

z Chenovic. V 1. 1376—1390 podával faráe ke kostelu zdejšímu Lva z Che-

novic, který sed na Vrbce, Tebtín k ní pipojil, a po nm r. 1418 Kunrát Náz

z Chenovic. V stol. XVI. spatujeme ves tuto pi statku Bohdaneském, s nímž

18. ledna 1677 pipojena trvale k panství Ledeskému.

Ze silniní kižovatky této navštivme4 km odtud severn ležící Vícho-
v i c e, 474 m nad moem vyvýšené. Jakožto dávné píslušenství statku

Bohdaneského, sdílely s ním stejné osudy.

Od Víchovic 1.5 km na jihozápad prostírá se 524 m nad moem pi okresní

silnici osada Míchalo vice o 12 domech se starobylým kostelem, zasv-

ceným ku cti sv. Matje, který již r. 1350 uvádí se co farní v dkanátu Št-

panovském. Poblíž nho spatiti lze pvodní a zajímavou devnou zvonici.

Z Víchovic jde cesta lesem (3 km) na západ do Replic, jež nás upo-

mínají na stávající zde ped r. 1568 tvrzišt, na nmž sedl lakotný a tvrdý

Tomáš Šlechtín a jež zbudováno bylo na hrázi rybníka. Týmž smrem pi-

cházíme (1 km) do bývalého sídla vladyk Šlechtín ze Sezemic, t. j. do vsi

S 1 e c h t i n a a konené (0.5 km) do Prostední Vsi, odkud kvapem



- 335 -

bereme se k jihovýchodu svažující se okresní silnicí do nkdejšího msteka,

nyní vsi

BOHDANCE, kamž po 1.5 km docházíme. Osada tato, která má 586 oby-

vatel v 98 íslech popisných, prostírá se ve výši 461 m nad moem, po obou

stranách okresní silnice z Lede do Zbraslavic smující. Jižní ást její protéká

potok Ostrovský, který z Nového rybníku vyvrá. Jest tu farní kostel s farou,

títídní škola s pobokou a pokraovací školou hospodáskou, c. k. poštovní

a telegrafní úad a na blízku zbytky nkdejší tvrze, dále lomy calcitu s pecí

vápenou, myslivna. 2 mlýny a 2 vodní pily.

Píchozího do Bohdane upoutá hlavn pi silnici orientovaný farní chrám

Zvstování P. Marie, který r. 1350 jmenuje se co farní v dkanátu Štpa-

novskm. Od r. 1643 jsa filiální k Ledi, byl r. 1759 osazen opt samostatným

faráem. Knžišt má klenbu žebrovou a v dlažb jeho bylo do r. 1868 12 ná-

hrobník rytí Bohdaneských z Hodkova a pán Robmháp ze Suché, které

a na mnoze vyšlapané, zasazeny nyní z ásti v presbytei, z ásti v severní

zdi chrámové, dodávají kostelu zdejšímu zvláštního rázu starožitného. V nízké

vži jsou 3 zvony, z nichž nejvtší jest z r. 1567 a stední pelitý z r. 1837

(pvodn z 1. 1483).

Severn od kostela, jehož okolí jest vkusn upraveno, nalézá se jedno-

patrová fara a dále západn škola, též o jednom poschodí.

Vznik školy v Bohdani lze pravdpodobn položiti do doby, kdy zde

založena byla fara t. j. do XIV. vku. Nelzef ani mysliti, aby pi tak význa-

ném djinném vývoji osady této nebylo pamatováno na školu. Zel, že o ní

bezpených zpráv nemáme. Teprve pi r. 1791 dovídáme se ze zápisu v zá-

meckém archivu Ledeském, že vrchnost téhož roku opravila v Bohdani

nákladem 116 zl. 10 kr. školu, která zbudována byla na farním pozemku na

míst nkdejší školy, jež byla r. 1763 zrušena a >se zemí srovnána za úelem,

aby místo její zaujala farní zahrada. Nynjší budova školní postavená r. 1827

na míst, kde druhdy stávala obecní pastouška, nabyla pestavbou r. 1894

nynjší podoby a navštvována jest mládeží z Bohdane, Kotouová, Dvo-

recká, Prostední Vsi, Šlechtína a Replic.

Zalétneme-li v mysli o 600 rok do minulosti zpt, a rozhlédneme-li se

po krajin zdejší, shledáváme již ves Bohdane s farním, kostelem, jež náležela

ádu kížovník Nmeckých, od nichž r. 1233 trhem postoupena byla klášteru

Zelivskému k rukoum opata Hemana spolu se vsí Humpolcem, Podolím.

Dobrou, Skrýšovem a Pustinou za 100 hiven stíbra. Krom kostela byly

již ve XIV. století v Bohdani 2 tvrze, z nichž jedna ve vsi, druhá jižn od

Bohdane se nalézala. Tím lze si vysvtliti, že po bratích Kunšovi a Michalovi

drží až do r. 1390 jednu ást osady této Jan Kropá a druhou v 1. 1384—1407

pradd Bohdaneských z Hodkova — Robert, který skoupiv nkteré díly r.

1405 sám faráe zdejšího s držitelem Šlechtína podával. Mimo Roberta mli

zde ješt podíly bratí Leva Milota z Chenovic, jinak z Bohdane zvaný

(1389—1426) a Ctibor z Chenovic (1412—1416), který s Vavincem z Bohdane



r. 1-415 stížný list ke sboru v Kostnici zpeetil. V prvé polovici XV. vku
zcelil tyto ásti Herman Otrybec z liodkova, jehož potomek Kuneš Bohdan

z Hodkova piinil se nemálo o povznesení vsi Bohdane. Dovídámef se. že

I. 1514 k prosb slovutného Kunše Bohdaneského z Hodkova, aby ves jeho

za msteko vysazena a pi tom nkterými milostmi obdaena byla. král

Vladislav II. listem daným na Budíne v den sv. Barbory 1. 1514 prosb této

vyhovl a ves Bodhane za msteko vysadil svoluje spolu, aby v nm sla-

dovní pivovary, výroní a každotéhodní jeden trh s obyejným frejunkem

mli, jakož i. aby všelijací emeslníci jako ezníci, sladovmci, soukeníci.

kovái, ševci, pekai a jiní obchodníci osazovati a emesla svá dlati a jich

tu užívati mohli. Nad to vše milost jim uinil, aby mohli jako jiná msteka
pro zlé lidi popravu initi. —

Týž Kuneš z Hodkova prodal 17. listopadu 1525 msteko Bohdaine se

tvrzí a dvorem poplužním, vsi Kotouov a Tebtín, pustý dvr ,poplužni

Víoomice a ddiny v Prostední Vsi i Víenovicích paní Anežce z Tismic,

vdov po Vilémovi Kostkovi z Postupic za 2300 kop groš es. Plnomocník

dcery její Elišky, Bohuše Kostka z Postupic, prodal r. 1545 statek Bohdaneský

za 2550 kop Jindichovi Robmhapovi ze Suché, který s manželkou svou r.

1567 kostelu zdejšímu znamenitý zvon daroval. Po nm ujal ddictví syn jeho

Karel, který r. 1600 prodal je Cechu starobylému a na slovo vzatému, Václa-

vovi Bezskému z Ploskovic, jehož synovi Benešovi pro úastenství pi

povstání stav eských statek tento I. 1622 byl konfiskován a r. 1623 za

22.542 kopy 14 groš 2 denáry Maí Miajdalén Trkové z Lípy prodán a

k Ledi pipojen. Když i veškeré zboží Trk z Lípy konfiskaci propadlo,

daroval císa Ferdinand II. Bohdane 31. ervence 1636 Ann Kylmanové

z Kyimanseku, od níž koupila ji r. 1643 Anna Kamilla z Enkenfurtu na Ledi.

Do této neutšené doby spadá zánik zdejší tvrze a poklesnutí blahobytu Pdal-

šího rozkvtu Bohdane. Dnem 18. ledna 1677, kdy Anna Kamilla z Enkenfurtu

prodala Bohdane Michalovi Osvakkwi z Tlumil, pipojena byla osada tato

trvale k Ledi. Z Bohdane cestou okolo nkdejší tvrze a dále po hrázi rybníka

minuvše po pravici samoty Dvorecko a Nov o u L o u k u. picházíme po

1 km smrem jihovýchodním po cest do strán stoupající do Kotouová,
který do výše 491 m nad moem se vypíná, a dále odtud (2 km) do Tas, i c,

kde dosud skláská hu, kterou r. 1789 Ferdinand apek založil a 1. 1821

vrchnosti ledeské postoupil, nevyhasla. Okolí Tasic ítáme právem k nej-

pvabnjším partiím Ledeska. Z Tasic dorazíme po okresní silnici smrem
jihozápadním (15 km) do Blé. která ve výši 559 m nad moem polomena,

prostírá S€ po obou stranách okresní silnice a známa jest svou rozstihlou

návsí. Mimo dvoutídní školu, která r. 1806 zbudována byla poblíž bývalé

školy — pastoušky — a r. 1965 pístavbou nabyla nynjší podoby, poutá

nás v Blé staveni p. 10., kde druhdy stávala pevná tvrz, na níž r. 1316

Mikuláš z Bélé se uvádí. R. 1384 shledáváme zde vladyku Mikuláše, jehož

nástupcem byl Brum z Bélé. který I. 1415 zpeetil známý stížný list ke sboru



v Kostnici. R. 1544 zíme Blou i se tvrzí pi panství Ledeském, na níž v XVI.

století sedl sedlák Barto. Nepatrné dv branky, hradby a píkopy jsou dosud

zjevné její zbytky. Odtud (15 km) prošedše Jedlou, kdež myslivna a pí-

škola školy Chenovické (543 m nad moem) se nalézá, shledáváme jihozápadn

samotu Horeky a dále kolkol lesy chránnou a útulnou vísku Dobrou
Vodu. Z Jedle (15 km) dorazíme do Pavlovic, 497 m nad moem polo-

žených. V obci této, jejíž osudy povždy úzce spiaty byly se statkem Ledeé-

ským, nalézá se jednopatrová budova dvoutídní školy, k níž piškoleny jsou

Pavlovice a Lhota V o 1 a v á, kterážto poslední jihozápadn (15 km) odtud

KOSTELÍK SV. VÁCLAVA V CHENOVICÍCH
U LEDCE N. SAZ.

leží a pode jménem »Lhota za ekou« již r. 1349 v registrech arcibiskupského

statku Kivsoudovského se uvádí. Od Pavlovic severn postehujeme C h 1 í-

stovice, poplatné druhdy obci Ledeské, dále Machovice a Mila-

novi c e, které z ásti ke Zbraslavicm, z ásti k Ledi píslušely. Ze Lhoty

Volavé lesní cestou na jihovýchod se strán do strán docházíme po 2 km
do Chenovic (Kenovic), které ve výši 460 m nad moem leží na pravém

behu Sázavy a mají 446 obyvatel v 70 domech. V starobylé osad této

na prvém míst vzbudí a upoutá pozornost naši románský farní kostel ke cti

sv. Václava zasvcený, který uprosted malého veského hbitova na západním

konci vesnice se zvedá a do širého údolí rýsuje. Jest to ladná a památná

budova chrámová, jakých jest v echách málo.



— 338 —

Zbudována byla dle autentiky. opatené peetí biskupa Jana I., jež na-

lezena byla r. 1786 s ostatky svatých pod kamenem emporního oltáe, v letech

1134—1139, a uvádí se již r. 1350 co farní v dkanátu Štpánovském. První

zdejší známí kollátoi byli: r. 1358 Milota a Bernart, bratí z Chenovic, r.

1381 zakladatel kaplanství a nadace pi kostele tomto. Mikuláš Kolovrat

z Chenovic, dále Oldich z Chenovic a konen r. 1421 Milota z Chenovic.

Kostel, ztrativ r. 1624 faráe

utraquistické, byl filiálním pod

správou dkan Ledeských.

R. 1784 zízená lokalie byla 1.

1857 osazena opt samostatným

faráem. Orientovaná jednolod-

ní budova tato< s polygonalním

závrem má pvodní román-

skou vž a pozdjší pístavky:

sakristii a pedsí chrámovou.

V západním prelí vystupuje

hranolovitá neomítnutá vž se

šindelovou stechou stanovou,

na vyezávaných dubových

krakorcích osazenou. Mimo
stílny má na všech tyech
stranách trojí okna. sdružená

tím zpsobem, že nejspodnjší

rozdleno' jest jedním sloupkem

na dv, prostední dvma sloup-

ky na tré,! vrchní pak temi

sloupky na tvero otvor. Tato

románská okénka sklenuta jsou

do plkruhu. Sloupky ku zvý-

šení ladnosti mají stídav vál-

covité i kanelované díky,

mlce vyhloubené nábžníky

s hlavicí krychlovou, jejíž

tohy jsou zaobleny a s profilovaným krkem. Jich patky jsou stídav bu
attické neb krychlové, s hora zaoblené a s krkem. Vše to jest pracováno

s nevšední znalostí románského slohu a velice jemn. Pvodní zachovaná

dubová vazba, jakož i ozdobné krákorce a celá šindelem krytá stecha jest toho

druhu jedinou u nás památkou a ukázkou, jak pedkové naši v dob té stavli;

stílny a mohutné zdivo nasvdují tomu, že vž byla tak zaízena, aby v ne-

pokojných dobách bylo jí lze s úspchem brániti. Pvodní vchod do ní byl

na západní stran po devných schodech neb po žebíku ke dveím v levém

rohu, jež jsou nyní zazdny. Jakmile se žebík odstranil, byla vž nepístupna.

ZBYTKY CHRENOVICKHO HRADU



ba nedobytná. Jsou v ní ti starožitné zvony, z nichž nejstarší spadá nepochyb-

n do rozhraní XIV. a XV. vku, stední do XVI. a nejmenší do konce XV. stol.;

k vži piléhá obdélníková lo s plochým rákosovým stropem, v jejímž pozadí

jest empora, sklenutá v podkruchtí dvma kížovými klenbami, spoí-

vajícími ve stedu na žulovém sloupu s hranolovým díkem a ukoneném
Stvercovou deskou. Polygonái-

ní knžišt sklenuto jest slab

vyvinutou klenbou žebrovou a

osvtleno v ele gotickým a

po stranách dvma románskými

okny. Na stran evangelijní

spatiti lze pvodní gotické

sanktuarium a pi stn epi-

štolní románské sedilie, jakých

se nám rovnž málo zachova-

lo. Hlavní vchod chrámový,

jenž jest proti obyeji na se-

verní stran, zdoben jest jed-

noduchým románským, však

rázovitým portálem, jehož pro-

filované ostní obloukem, žláb-

kem a trojúhelným ornamentem

jest opateno. Lo byla osvt-

lována malými románskými

okny, z nichž neporušené za-

chovalo se jen prostední okno

na jižní veníkovské stran, jež jest ale zazdno. Poblíž kostela nalézá se jedno-

! atrová fara a dále pízemní dvo^ltídn l í škola, o níž máme první zprávu

v. roku 1216. Z dalších sporých zpráv seznáváme, že v druhé polovici XVII.

vku psobil zde kantor Jan Lomnický, a pak na sklonku XVIII. století za-

kladatel rozvtvené rodiny uitelské Jan Kopecký, který dle íasse z roku

1786 vedle 5 zlatých na hotovosti a posnopného užíval 11 mr polí

a 1 a tvrt míry louky. Stará budova školní smnna byla na konci XVIII.

století s chalupou obecní, na jejímž míst nynjší škola se nalézá, a jež r. 1795

od základu nov pestavna a k úelm školním upravena byla. Pestavbou

r. 1845 a pístavbou 1. 1881 podniknutou nabyla nynjší podoby. Pvodní jedno-

tídní škola byla r. 1874 rozšíena o tídu druhou a posléze o píškolu v Jedlé,

kterou navštvují dítky z Jedlé a Dobré Vody.

Jihovýchodn as 2 km od Chenovic pi vtoku Divokého potoka do

Sázavy strmí na píkrém skalnatém ostrohu zíceniny hradu Chenovického,

které od severní vyšší planiny dvma hlubokými píkopy, do polokruhu zalo-

ženými, jsou oddleny. Z pvodního tvrdého hradu zachovala se mimo zbytky

hradebních zdí na západní stran 25 m vysoká okrouhlá vž, jejíž izdivo

BAŠTA CHENOVICKÉHO HRADU.



- 340 -

dosahuje 2 5 m síly. Vž tato, která klenbami rozdlena byla na dv patra,

má na stran východní segmentovit sklenutou branku.

Zvolna rozpadávající se hrad tento — jehož okolí jest vítaným útulkem

etných výletník a turist — sahá pvodem svým do XIII. vku a zakla-

datelem jeho jmenuje se vladyka Chen, který ped tím na pvodní tvrzi

pi kostele sedl. Další majitelé jeho v XIV. století byli jmenovaní již bratí

Milota a Bernart z Chenovic a na sklonku téhož vku Mikuláš Kolovrat

z Chenovic se synem svým Oldichem. R. 1421 držel hrad tento Milota

z Chenovic. po nmž krátce vystídali se Hanuš Otlinger a Kunrát Náz,

mštnín Kutnohorský, praotec rodu Náz z Chenovic. Po té pešel hrad

v majetek Mikuláše Ledeského z ían a uvádí se již r. 1541 co pustý.

Rozlouivše se s tímto svdkem dávných a pohnutých dob a nabaživše

se do sytá pvab, jež okolí jeho nám bohat skýtá, vracíme se, stoupajíce

do vrchu Duduláka pes osadu O b r v a do starobylého Lede. Namáhavou

cestu tuto zpíjemuje nám rozkošný zalesnný levý beh Sázavy, na nmž
z porostlin lesních, tu a tam bezovým hájkem zladných, vystupuje silhuetta

obce Šechova, dále pak osady Bohu milic, kde v zahrad pi p. 9 se

nalézající, stávala tvrz. na níž r. 1289 uvádí se Albert z Bohumilic a konen
Pemi lo vsi; a — nkdejší to vesnice Pemilovic — ve které jsou skrovné

známky po tvrzi, na níž Zdenk z Pemilovic r. 1415 zpeetil stížný list ke

sboru Kostnickému.

Pi sestupu do Lede kyne nám nedaleko ped skalami Šeptouchov-

skými ješt Podolí, kde v místech nkdejší tvrze nalézá se nyní papírna.

Jako držitelé její uvádjí se v XV. vku vladykové z Podole a roku 1558

Jan Podolský z Lacemburka, který vystavl tu as z gruntu novou tvrz.

Nedlouho na to prodán byl stateek tento dcerou jeho Lidmilou pánm na

L.edi, kamž i my dospíváme.

Tím koníme pouf svou Ledeskem, vynikajícím etnými krásami pí-

rodními, v nmž odehrálo se tolik památných a pro národ náš významných

událostí. —. Obyvatelstvu jeho dostalo se znaného podílu na všech útrapách

a svízelích, jimiž byla eská zem od staletí stíhána. Kéž by po všech obtích

a bojích, jimiž jsou vyplnny djiny minutosti zdejšího kraje, zasvitla ran

konen nadjná, šastná budoucnost!



EDUARD SMEJKAL

NMECKOBRODSKO.

TVjémeckobrodsko náleží k zajímavým ástem eskomoravské vy-
^ ^ soiny. Leží asi uprosted této mírné pahorkatiny na horním toku

eky Sázavy, jež tu plyne pímým smrem skoro od východu k západu. Soudní

okres brodský rozkládá se po obou stranách eky. pi emž jižní ást na

levém behu jest vtší než severní. Obé tyto strany svažují se do širokého

údolí eky Sázavy. Jižní ást stoupá k jihu a vroubí kraj vncem mír-

ných kopc, které jsou oddleny úžlabinann bystin a potok tekoucích na

sever do Sázavy. Na jihovýchodní hranici táhne se mezi Sázavou a Langen-

dorfským potokem hbet dostupující I e n c c ni výšky 549 m. S ním rovno-

bžný jest hbet omezený na z. Šla p á n k o u, dosahující na hranici Štockého

okresu výšky 505 ni. Na levém behu Šlapáuky zvedá se srázn Hochtan
Jo výšky 586 m a sklání se ve vrchovinu, jež na západ spadá do údolí 2a-

bince. Mezi ním a Ousobským potokem vyniká hbet nejvyšší v okresu,

nebo v jižním cípu jeho dostupuje Máselným kopcem výšky 633 m
x ješt dále k jihu 660 m, což jest nejvyšší místo okresu. Mezi potoky Ousob-

ským a Perlovým táhne se stejným smrem další hbet na j. s Olšinou
614 m; za Perlovým potokem na západní hranici rozkládá se nejmohutnjší

hbet smrem k Humpolci. V nm Holý Vrch nad Lipnicí jest 620 m.

Orlík nad Humpolcem 676 m.

Svah pravého behu eky Sázavy jest rovnž tak brázdn obdobnými

úžlabinami potok od severu tekoucích. Celá severovýchodní tvrt okresu

jest pahorkatá plá. která dosti rychle od eky (430 m) stoupá na 500 m
? dosahuje v Šibeniním vrchu (Schusterberk) výšky 566 ni. Na zá-

pad spadá terrain hluboko do údolí potoka bevnického. ást severozápadní

zvyšuje se rovnž smrem od eky a dosahuje v Ochsenberku výšky

^85 m. Zbrázdna jest dvma vtšími potoky: jeden vzniká na nejvyšším

míst a ústí do Sázavy \ Nmeckém Brode, tvoe široké údolí, v nmž
vznikla ada znanjších rybníku: Vlkovsko. Hajdovec. Cihelný rybník, Pí-

hon, Rantejch, Hastrman a Valšika. vedle ady zrušených rybník. Druhv

Jest potok Rozkošský, tekoucí krásnou stráni Rozkošskou.



Celý okres jest po stránce geologické útvaru prahorního. složen jsa

z nejvtší ásti z ruly, která se vyznauje deskovitým slohem. Do ruly jest

místy vtroušen granát, amphibol, turmalin a j. Místy rozptýleny jsou vý-

znané shluky žuly, hlavné na západ okresu u Lipnice. Prahorní vrstvy

obsahují i nkteré žíly rudonasné, které v minulosti vyvolaly ilý život hor-

nický, jehož stopy jsou znatelný na Strážném vrchu, u Sv. Kíže a Petrkova

(jižn od Nmeckého Brodu) v propadlých štolách a zbylých haldách. Rudy
tu obsažené jsou obdobné rudám dol Kutnohorských, obsahujíce stíbro.

olovo, železo a m. V nové dob byl uinn pokus obnoviti staré doly, avšak

pro chudost kov v rudách obsažených, bylo od dolování opt upuštno, pro-

tože se nevyplácelo.

Podnebí jest pomrn drsné; zima trvající od íjna do dubna jest stu-

dená. Pechod ze zimy do léta a obrácen z léta do zimy jest velmi náhlý.

Prmrná roní teplota obnáší + 8° C (prmr v lednu — 4° C, v ervenci

+ 20° C). Množství vodních srážek ítá 60—70 cm ron a pevládají vtry
zapadni.

Geologický ráz a studené podnebí krajiny odráží se i v povaze ve-

getace. Pole jsou prostedn úrodná a hlavními plodinami jsou brambor, oves,

žito, místy jemen a len. Pi ece Sázav a pi potocích rozkládají se etné

louky a pastviny, bainy a rašeliny. Zevnjší ráz krajiny dovršují jehlinaté

lesy, rozptýlené v menších i vtších shlucích, jimiž pokryta jsou skoro všechna

úboí horských hbet. Jako charakteristické rostliny tohoto okresu lze uvésti:

plavu puivou (Lycopodium annotinum), perovník (Struthiopteris germanica).

z pryskyník Ranunculus cassubicus, hruštika zelenokvétá (IPirola chlo-

rantha), žlufuchia orlíkolisiá (Thalictrutn aquilegifolium).

Vedle domácí zvíeny jest píroda chudá na zv divokou. Zajíc a ko-

roptev astým, neregulovaným odstelem mizi; ze šelem žije tu liška a vydra.

Sázava pativala díve k ekám co do rybnatosti lepším; dnes však zne-

isováním vody z etných továren a množstvím bezohledných rybá eka
se znan ochuzuje. Nkteré pítoky jsou dosud známy co pkné potoky

pstruhové, a i ty jsou valn vyloveny. Chovu ryb, hlavn kapr slouží ada
rybník. Rybníky a moály vykazují nkteré zvláštnosti drobné sladkovodni

zvíeny.

Okres zaujímá plochu 284 km tv., na které podle sítání z r. 1900*) žije

25.986 lidi. Prmrná lidnatost byla 92 obyv. na 1 km tv., tedy daleko pod

prmr celého království (122). Vedle veliké vtšiny Cech žiji zde, hlavn
na jihovýchodní hranici Nmci (nco nad 5 procent). Tito Nmci náležejí k sta-

rému Jihlavskému nmeckému ostrovu, který se ve 13. a 14. století šíil

daleko do Cech až za Nm. Brod. Válkami husitskými byl valn zmenšen a te-

prve zase po válce 301et švábskými pisthovalci rozšíen a posílen. Typické

osady nmecké tohoto okresu jsou Dlouhá Ves, Bartošov a Hochtauov. Nmci

*) Výsledky sítání z r. 1910 nebyly dosud vydány.
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znají vtšinou také jazyk eský, avšak spojením s .Jihlavou udržují své nine-

ctví. Jako e zachovalo si toto nmecké obyvatelstvo po svých pedcích také

krojovou rázovitost, kterou možno vidti zvlášt na trzích v Brod a na

poutích u sv. Anny. Za to svéráznost a kmenové zvláštnosti eského obyvatel-

stva ustoupily úpln vlivu kosmopolitickému.

Obyvatelstvo zamstnává se pedevším rolnictvím a chovem dobytka;

tato zamstnání jsou asi na stedním stupni. Hojný jest prmysl hospodáský,

textilní a v novjší dob též obrábní kov. Hlavním sídlem prmyslu jest sám

Nm. Brod. Z jeho odvtví prmyslových diužno jmenovati: mlynáství, pivo-

varnictví, výrobu škrobu a dextrinu. lihovarnictvi, parní pily; soukenictví,

lnáství, továrny na pletené zboží; strojnictví, tiskárny, hrníství a cihelny;

mimo Nm. Brod také brusiéství skla. kamenictví a soustružnictví.

Obchodu a doprav slouží hustá sí silnic a železnic. Nm. Brod je

kižovatkou erární silnice vídesko-pražské (pes Jihlavu a áslav) a polisko-

písecké, jakož i východiskem nkolika silnic okresních. Tudy projíždí hlavní

tra severozápadní dráhy (z Vídn pes Jihlavu a Lysou do Dína). V Brod
odbouje jihoseveronmecká spojovací dráha na Pardubice a Liberec; vedle

toho vyjíždí z Brodu lokální dráhia na západ do Humpolce a na východ do

Záru a Tišnova. Jest proto Nm. Brod dležitým stediskem komunikaním

a tím také i prmyslovým.

Politických obci má okres 43; z toho jsou dv msta: Nm. Brod
a Lipnice. K nim poutají se také djiny celého okresu. Hlubokými lesy

tchto konin šla stará obchodní cesta z Moravy do Cech, jejíž dležité

stanovišt byl brod na ece Sázav. Proto také byly tam nalezeny velmi etné

památky archaeologické, hlavn popelnice, známka to pradávných sidlišf.

Historické poátky tchto mst spadají do XIII. století. Kraj, v nmž byly

založeny, upoutal brzo pozornost cizích osadník hlavn pro své bohatství

rud, zvlášt stíbra a pi roce 1234 pipomíná se tu poprvé hornická osada.

Pda a taktéž stíbrné doly tou dobou otevené náležely sice králi jako regál,

avšak pes to od polovice XIII. stol. mocnou osobou se tu stal Srnil z Lichten-

burka (t 1269). který pojal ped r. 1250 za manželku Elišku, dceru vladyky

Pibyslava, prvního historicky zjištného držitele Lipnice, která mu vnem
pinesla statky Lipnici, Brod a j. Tato Eliška je pramátí mocného rodu

Hronovic, jichž znakem byly dv kížem položené erné ostrve ve zlatém

poli. Vlivem Smila, jenž se usadil na Lipnici, povznesla se vzniklá tu hornická

osada, která brzo byk zvána Smilúv Brod a pozdji podle nmeckého
obyvatelstva Nmecký Brod na rozdíl od Brodu eského. Sporem proti

Pemyslovi Otakarovi II. uhájili teprve jeho synové svých nárok na msto
i doly nmeckobrodské a propjili mšanm dne 8. ervna 1278 mstská
práva. Byl tedy Nmecký Brod ve svých zaátcích mstem ochranným.

Bohatství dol uinilo z Lichtenburk velmi mocný rod v Cechách. Za jejich

vlády vzniklo také pod hradem ochranné msto Lipnice.

Po smrti syn Smilových dostala se Lipnice králi Janu Lucemburskému,



který koupil také polovici Nm. Brodu. Oboje odevzdal r. 1319 Jindichovi

z Lipé, který zakoupil i druhou polovici msta N. Brodu. Po smrti jeho vnuka

r. 1363 uvázal se v držení hradu Lipnice král Karel IV. a prohlásil N. Brod

za msto královské. Avšak již r. 1 376 byly Lipnice a N. Brod zastaveny

Bokovi z Kunštátu a Podbrad a od tch dob patil Brod k Lipnici trvale,

pokládán jsa za msto ochranné.

Mezi majetníky Lipnice a N. Brodu jmenují se potom páni z Landštejna.

jichž poslední ddika Kateina pinesla je poátkem XV. stol. vnem ekovi
z Vartcnberka. vlivné to osob v první tvrti téhož století. Za jeho doby byl

r. 1422 u Nm. Brodu poražen od 2ižky na hlavu císa Zikmund, utíkající od

Kutné Hory; msto bylo potom dobyto a tak zpustošeno, že po sedm let

zstávalo neobydleno; tenkráte zašly také stíbrné doly nmeckých horník

a Nmeckobrodsko bylo poeštno. Za dalších válek husitských zmocnil se

Lipnice táborský hejtman Jan Smil z Kremže. od nhož dostalo se mstu
Lipnici mnohých výhod. Avšak tomuto ji brzo odal Oldich z Rožmberka;

zajalf Smila a umoil v hladomorn na Krumlov. Brzo pak r. 1435 prodal ji

i s N. Brodem a Pohrou Mikulášovi Trkovi z Lípy (t 1453), v jehož rod
zstaly asi po dv století. Když r. 1436 Zikmund, pijatý v Jihlav za krále jel

Nmeckým Brodem do ech. vítali jej Brodští již ve zkvétajícím opt mst.
Nástupce Mikulášv Burian pipojil ke svým statkm také klášter Želiv-

ský. jejž mu král Jií dal v zástavu, protože se klášter pidržoval papeže proti

králi. Tím ml býti Burian odmnn za mnohé služby, jež Jiímu prokázal.

Trkové i brodští mšané náleželi ke stran podobojí a proto pomr k sou-

sední nmecké Jihlav býval asto nepátelský. R. 1472 podnikli Jihlavští

útok na N. Brod. Mstský hlásný, jménem Hnát dal se do služeb nepátel, ale

zrada byla vas poznána, nepátelé odraženi a hlásný ženami s vže shozen a

ukamenován. Jeho kostra vystavena byla pak ve vži na radnici s kosou

v ruce a opatena latinským nápisem: »Qua hora nescis.« Když r. 1662 shoela,

nahrazena byla jinou. Proti snahám pán Trok, kteí chtli nad mstem
upevniti svou nadvládu, uhájili si mšané brodští svých velikých privilegií.

Roku 1561 prodali Trkové Lipnici, N. Brod a jiné statky za 16.000 kop

gr. . hrabti Frant. Thurnovi, od nhož brodští dostali mnohé nové výsady,

synové jeho pal; upustili vbec ode všech práv vrchnostenských za roní plat

1000 kop gr. jako ochranného poplatku a Brod stal se svobodným mstem
ochranným. Od hrabat z Thurnu koupil Lipnici a Nmecký Brod zpt Jan

Rudolf Trka r. 1595 za 15.500 kop gr. m. Tento, a trval ve víe pod obojí,

zstal v eském povstání r. 1618—20 Habsburkm vren a tím také podržel svá

panství. Avšak když r. 1634 byl zavraždn v Chebu syn jeho Adam rirdmann

Trka. Valdštejnv svak a generál, byl také Jan Rudolf obvinn z úastenství

na zrad Valdštejnov. Z toho všeho utrápen bolem, zemel ješt téhož roku

1634 v Brod ve svém dom na námstí. Statky Trkovské byly konfiskovány

a Brod prohlášen od Ferdinanda III. r. 1637 svobodným mstem královským.

Od tch dob svazek mezi Brodem a Lipnici byl navždy rozvázán. Ob msta



i hrad za války 301eté byla asto napadána a zpustošena; pozdji pak ' zase

požáry a morové rány zasadily jim mnoho tžkých ran.

Nm. Brod stal se svobodným mstem, když již bohatství a sláva eských
mst zanikla; proto také v dob XVII. a XVIII. stol. jest bez významu jako

msta ostatní. Protireformace uvedla sem r. 1671 chudý ád Augustinián

bosák, který brzo zbohatl, takže si postavil velký klášter. Dležitosti pro celé

okolí nabyl Brod založením gymnasia ze štdrého nadání bohaté mštanky

Kateiny Kobsinové r. 1730, jež císa Karel VI. pikázal r. 1735 klášteru

KOMENSKÉHO TRlDA V NÉM. BRODE.

Augustiniánskému. Tento zídil gymnasium v domku hned nad klášterem,

odkudž pemístno bylo pozdji do protjší budovy — dnešního pivovaru, kdež

zstalo až do svého zrušeni r. 1779. Na tomto starém gymnasiu studoval Josef

Dobrovský. Místo gymnasia zízena byla hlavní škola. Avšak r. 1807 bylo

gymnasium obnoveno a umístno v budov kláštera, jehož ád za císae

Josefa II. byl také zrušen. Na obnovený tento ústav uvedeni byli za professory

praemonistrati ze Zeliva; tehdy studoval tam K. Havlíek Borovský. Pozdji

byl to ústav obecný a rokem 1886 byl pevzat do správy státní, která r. 1906—

8

vystavla pro nj novou budovu v bývalé klášterní zahrad.

Hrad a msto Lipnice dostaly se r. 1636 odmnou za prokázané služby

ejjemci Matouši de Vernir, jehož rod porobiv úpln poddaný lid, držel je do r.
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1760, kdy pro kídu byly prodány Karlovi Josefovi hrabti Palm-Gundeliinge-

novi. Od jeho syna Karla Josefa Františka koupila Lipnici r. 1842 Josefina

hrabnka z Trautmansdorffu. jejíhož rodu jest hrad a nkdejší panství dosud

majetkem, kdežto msto Lipnice zrušením poddanství stalo se svobodným.
Veliká pohroma stihla Lipnici r. 1869. V nedli 19. zái vznikl v mst ohe,
který se brzy rozšíil na hrad. byv tam zanesen vtrem. Vyhoel hrad, 61 do-

movních ísel a 18 stodol. Shoelá stavení mstská byla opt vystavna, a-

• však hrad jako opuštné spáleništ z-
stal ve zíceninách a odsouzen tím k

úplnému zániku.

Jako djiny tak také popis pamá-

tek bude se stejn obšírn zabývati o-

pt Nmeckým Brodem a Lipnicí.

NMECKY BROD zachoval si

ze stairší doby etné památky výtvar-

ného umní, nejvíce barokního v hlav-

ních ulicích a na Havlíkov námstí

vnitního msta, jež ležíc na pravém

behu eky Sázavy, bylo opevnno

hradbami a píkopy. Malebného a sta-

robylého rázu dodávají mstu etné

pkn zachovalé barokní štíty dom.
akoli rzné pohromy, neporozumní,

nevhodné opravy ano i barbarská ruka

mnoho zniily. Na západní stran ná-

mstí nejkrásnjší stavbou ze soukro-

mých budov je Malin v dm s ro-

kokovým prelím, v nmž vyniká

massivní kamenný balkon. Celé pí-

zemí má gotickou klenbu, která zvlá-

št v chodb jeví se nám co jedna z

nejkrásnjších památek Vladislavské

trotiky. Jest to sklípková klenba o-

strých hran a hvzdov.té konstrukce

z cihel; krám v dom má kížové žebrové klenuti. Budova tato bývala

majetkem Jana Rud. Trky, jenž tu zemel r. 1634. Severn odtud stoji na téže

stran Havlíkv dm s arkýem a novodobým gotickým prelím.

Náležel díve rodim Havlíkovým a 16. prosince 1851 byl v nm K. Havlíek

zaten a do Brixenu odvezen. Celou událost tu vylíil Havlíek ve známých

svých Tyrolských elegiích. Dnes dm náleží spoiteln. Památka pobytu

Havlíkova uctna byla zasazením desky s jeho poprsím na dm v r. 1871

a péí musea bude v nm upraven jeho pokoj. V jihozápadním rohu námstí

stojí mstská radnice, bývalá kasárna; zevnjšek tohoto starého domu

HAVLÍKV PCJM V NM. BROnf..
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nevyniká niím; v pízemí jest široký prjezd, jehož klenutí podpírá štíhlý

sloupek. Zasedací sí v I. pate má trámový strop. Tato budova i se sousedním

starým obecním domem mají býti zboeny, aby tu byla postavena nová

radnice. V nynjší radnici jest umístno ms tsk é m u s e u m, které z nedo-

statku místa jest spíše skladištm nkolika archaeologických a etných kultur-

n-historických památek.

Z doby praehistorické zíme jen nkolik popelnic a nádob, za našich

dn pi kopání základ nalezených a malý kamenný mlat. Daleko etnjší

jsou rukopisy a listiny. K nejstarším pati »Stará práva Czeská z r. 1372«.

která obsahují peklady práv a zvyklostí mstských soud ve XIV. a XV.

STARÁ RADNICE V NÉM. BRODE. '

století. »P,amtní kniha z r. 1416« obsahuje nmecký peklad práva Jihlav-

ského z r. 1249 a eské peklady mstských privilegií. etná sbírka perga-

menových listin se staršími peetmi, v nichž spatujeme vtšinou kížem
položené ostrve, poínaje XIV. stoletím. Sem patí také pirivilegium Ferdi-

nanda III. z r. 1637, jímž msto Nmecký Brod bylo prohlášeno za svo-

bodné; originál jest nmecký a nový znak mstský nebyl na ponechaném

pro nj prázdném míst vyobrazen, eský peklad opaten jest znakem. Hojné

jsou listiny cechovní, registra, artikule a j. — Umlecky provedeny jsou

dva kancionály; jeden o 395 pergamenových listech foliových z r. 1505 vy-

zdobil bohat ornamenty a iniciálami Pavel Mlnický; druhý, psaný Jakubem

ze Stíbra, není již tak umlecky proveden; má 204 listy, pochází z polo-

vice XVI. století a jest neúplný. — Jsou to krásné památky z doby, kdy

celým zdejším krajem vládl slavný rod pán Trk z Lípy. eský papírový

kancionál kru literát pochází ze XVII. století. — Gotická archa z poátku
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\\ I. století má uprosted obraz sntí Krista s kíže, na kídlech pak jsou

vymalovány postavy sv. Vojtcha, Petra. Jií a Jan K.; bývala v kostele

sv. Vojtcha. Pozornosti zasluhují nkteré epitafy a obrazy na dev i na

plátn, devný model sochy sv. Františka z Assissi na pražském moste,

cechovní prapory a korouhve, lucerny a truhly, peetidla, zámky, závaží,

kíže, pistole, pušky (garda z r. 1848: puška a šavle, dstojnická šavle a

buben), cínové konvice a džbány, nkteré pkné sklenice a památné keramiky,

kožená práva rychtáská a j. Sbírka numismatická není dosud uspoádána.

Na jižní stran námstí stoji stará mstská radnice, v níž jsou

dnes místnosti c. k. okres, soudu. Po požáru byla r. 1668 vystavena v re-

naissanci. Prelí má ti vchody; nad prostedním zízen jest balkon a nad

obma postranními zasazeny jsou desky: na Jevo s mstským znakem a

eským nápisem, na právo se znakem íšským a latinským nápisem o vy-

hoení staré radnice v r. 1662 a vystavní nové budovy r. 1668. Nad prvním

poschodím táhne se po celé dél-

ce široký vlys. ohraniený do-

le mohutnou renaissanní ím-
sou; uprosted vlysu namalo-

ván jest opt mstský znak:

V modrém štít jsou mstské
hradby s otevenou branou me-

zi dvma vžemi; nad bulanou

v korunovaném erveném ští-

tku, drženém dvma lvy, jsou

písmetna F. III. Uprosted ste-

chy stojí tyboká vž s hodi-

nami; v jejím výklenku jest

známá »brodská smrt«, o níž

jsme se pi vylíení Hnátovy

zrady zmínili. Uvnit nejkrásnjší místností jest prostranná sí v I. poschodí

s valeným a bohat ozdobeným klenutím. — Vítzství katolicismu po Bílé

Hoe oslavuje na hoejší ásti námstí vysoký sloup, nesoucí sochu P. Marie
Vítzné, který se skupinou ty soch svtc, pískovcovým zábradlím a

lípami kolem do kruhu vysázenými dopluje obvyklý celek mstských ná-

mstí. Na dolejší ásti námstí stojí kašna stejn jako Mariánské sousoší

slohu barokního. Uprosted stojí pískovcová socha muže. podoba to šíleného

pekae Koudely, který nese na hlav mísu; na ni hlava delfína chrlí do výše

vodu do kašny padající. tvercové, úpln se všech stran uzavené námstí
némeckobrodské patí k nejzachovalejším v echách. — Z dom v starých

ulicích vyniká rokokovým prelím dm . 132 v dolní ulici blíže mostu.

Hradby objímaly plochu dosti malou. Proto bylo misiem šeteno, domy byly

zké stejn jako vedlejší uliky. Vedle hlavního námstí vzniklo západn
cd nho užší námstí Smetanovo, díve »Rossmark« zvané, rovnž s né-

CÁST NAMÉSTI S DOMEM MALINOVÝM
A HAVLÍKOVÝM.
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kterými starými domy; kašna byla odtud odstranna. — Zbytky hradeb.

bašt a píkop lze zíti ješt na nkolika místech zvlášt podle eky,

pak na stran západní i východní. Bašt použito dnes nkde jako bytu, jinde

jako besídky v zahrad; z nich nejlépe zachoval se dkanská bašta. Z bran

(dnes úpln odstranných) byla nejdležitjší horní na severu pi pražské

cest. Stejn na jihu stála do r. 1820 dolní brána, kterou se šlo na nízký,

devný, krytý most. Na jeho miste byl vystavn r. 1852—55 nynjší ka-

menný, nad okolí znan vyvýšený most, aby se dostal nad výšku obvyklých

povodní. Tím naskýtá se jdoucímu krásný pohled na ob strany eky. Od

konce XVII. století nestailo místo uvnit hradeb a proto stavny domy

i mimo hradby na rzných místech s obdobnými štíty. K nim patí také na

pražské silnici, proti bývalému klášteru domek . 28. horního pedmstí, jenž

má pkn zdobené prelí barokní s kamenným portálkem.

Kostel má Brod n-
kolik. Nejvtší z nich jest

dkanský chrám Nane-
bevzetí P. Marie, p-
vodn gotický, založený ry-

tíským Iádem nmeckých

kižovník r. 1350, jimž pa-

til až do válek husitských.

Dnešní stavba vypadá, ja-

ko by kostel býval dvou-

lodni; avšak bližším pátrá-

ním se pozná, že zakladate-

lé pomýšleli na stavbu ve-

likého kostela o tech stej-

n vysokých lodích. Stavba

ve velikých rozmrech ni-

kdy nebyla dokonena a

kostel vybudován toliko v.

lodí prostední a jižní,

kdežto ke stavb lodi se-

verní vbec nedošlo. Stejné

nebyla vystavna ani pres-

byte a kostel na míst tri-

umfálního oblouku zakon-

en po celé šíce rovnou

zdí. Tím lze vysvtliti rzné
nepravidelnosti: poet oprných pilí na jižní stran šest, na severní jich bylo

sedm (jeden byl pi pestavb severovýchodního rohu vybourán); vž jest

jedna vedle hlavního vchodu nad jižní lodí (vž na levo se severní lodí vbec
nevystavna); východní rovná zed dlena jest oprným pilíem ve dv ne-

ZBYTKY HRADEB A BAŠT NÉM. BRODU.



stejn široké ásti, jižní jakožto ukonení postranní lodi jest užší; severo-

východní roh má vedle nutného šikmého oprného pilíe zbytek pilíe kol-

mého, jenž ml nésti triumfální oblouk. Jediný uvnit zachovalý pilí, nesoucí

zárove severovýchodní roh vže, ukazuje svou menší vzdáleností od jižní

hlavní zdi, že dliti ml lo jižní od hlavní. Ta svatyn, jak pod stechou

lze zjistiti, nemla nikdy ani goekiou klenbu, nýbrž jen rákosový strop. Ne-

dostavný kostel pdorysu ist obdélníkového byl v dob barokní pestavn
a dostal dnešní podobu, která tím víoe ztžuje urení pvodní stavby. Pi tam

byl opaten valenou klenbou, spojující ob hlavní zdi, pilíe pak z kostela

odstranny. Okna pvodn gotická, jak

dosud jest znatelno v zevnjší omítce

a fak na to ukazují zachované kružby

ve zdi oad klenutím, zvtšena a na-

hrazena barokními 1

. Podél jižní strany

zízena uvnit galerie a v severní ásti

východní zdi zízena kaple sv. Onde-
je. Východní tetina chrámu byla od-

dlena triumfálním obloukem, aby tvo-

ila presbyte a nad ním postavena na

vysokém osmihrannm tambouru mo-

hutná kopule. Celá vnitní výzdoba, za-

ízeni a nábytek jsou barokní. Zvláštní

zmínky zasluhuje ktitelnice s pknou
ezbou z r. 1512. Pod kostelem jsou roz-

sáhlé krypty se zachovanými rakvemi.

Zevnjšek kostela jest znesváen etný-

ma pístavky; na severní stran bylo

pistavno schodišt na kr, kaple sv.

Barbory, sv. Jána Nep., stará pedsí
s pvodním gotickým klenutím a sakri-

stie. Hlavní a jižní vchod opateny jsou

silhuetu kostelu dodává kopule a ty-
a není v pvodním stavu, nýbrž má ba-

pozdjší

DKANSKY CHRÁM V NE IVA. BRQDÉ

nevkusnými pedsínmi. Malebnou

boka vž. Tato jest 51 m vysoká

rokní plechem krytou stechu; poslední její patro bylo patrn
dob opateno se tí stran galerií a jest upraveno v byt hlásného. Vž z doby
gotické má zachovaná okna vtšinou bez kružeb; šnekovité schodišt jest

pozdji pistavno. -Mezi tymi zvony vyniká 2000 kg tžký Vilém z roku

1305, patí tudíž k nejstarším v echách. Vžní hodiny ukazují na západní

stran 24 hodin. Kopule byla r. 1894 znova kryta, avšak špatn, takže již

r. 1910 musila býti celá i s tamtoourem snesena a vystavna r. 1911 znovu.

Pvodní její zevní forma nahoe s lucernou jest zachována a jest kryta

mdí. Aby se mohlo ve vnit pod krytinu, zízen mušlovitý strop uprosted
s otvorem k lucern. Tambour jest opaten velikými barokními okny. Pro-
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sted hebenu taškové stechy mezi kopulí a vží stojí barokní sariktusová

vžika.

Ostatní kostely vznikly mimo hradby. Snad ješt starší než hlavní chrám

jest havíský kostelík s v. Kateiny, jednolodní. který se pipomíná

již r. 1319. Vystavn byl na levém behu eky Sázavy hned vedle bývalého

devného mostu a jest dnes ovšem hluboko pod niveau kamenného mostu.

Z pvodní stavby zachovaly se jen hlavní zdi s oprnými pilíi. Po požáru

r. 1662 dostal nové valené klenutí a barokní úpravu oken i vnitní výzdoby.

Šindelová stecha nese nad prelím vžiku. Kostelík bývá pi povodních

zatopen. Pi tomto kostele již v dávných dobách byl zízen bohaté nadaný

špitál pro chudé; jeho pozstatkem jest domek pro mstské chudé.

KLÁŠTERNÍ KOSTEL A STARÉ GYMNASIUM
V NÉM. BRODE.

Kostel s v. Vojtcha na západ od msta nad pravým behem Sá-

zavy je rovnž tak gotická stará stavba. Po prvé se pipomíná r. 1595. Jedno-

lodní tento kostelík má rrtašsivhí zdi bez oprných pilí, okna jsou gotická,

v presbytei s novými malbami na skle (z r. 1880). Na žebrové klenb byly

v letech osmdesátých minulého století kol obou svorník nasazeny neslo-

hové ornamentové ržice. Kolem kostela rozkládá se starý hbitov. Býval

spojen s mstem fortnou.

Kostel Blahosl. P. Marie augustiniánského ádu byl vystavn
za bývalou horní branou na pražské silnici r. 1705 na poátku doby barokní.

Hlavní zdi uvnit jsou rozdleny každá dvma pilastry a nahoe ohranieny

silnou ímsou, která u pilastr se slohov oblamuje. Hlavní valené klenutí

rozdleno jest dvma pasy, spojujícími pilastry. Presbyte málo zvýšená má
rovnž valenou klenbu. Prelí lenno jest dvma pilastry a ukoneno stejné

mohutnou ímsou, která nese volutový štít. Po obou stranách barokního
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portáJu a nad nim jsou výklenky s barokními sochami. Na severní stran

pistavn jest v orientálském slohu boží hrob (jenž má býti kopií božího hrobu

v Jerusalem). Nad rovnou jeho kamennou stechou vyniká kamenná lucerna

na vysokých sloupcích. Vnitní výzdoba jest velmi bohatá a pímo osluje

leskem zlacených soch, vypuklých ornament, sloupk, váziek a jiných zla-

fflRAD LIPNICE.

cených i sklenných pedmt. Na hlavním oltái iest obraz rodiny Boží,

jejž maloval r. 1747 Siard Nosecký, knz ádu premonstrátského, následovník

Karla škréty v olejomalb. Veškorá výzdoba, nábytek, vnitrní zaízení ko-

stela i sakristie za presbytei pistavné, jsou dílem vysplého baroku. Pozdji

pi kostele byl vybudován klášter o jednom poschodí. Tento skládá se ze

tí kídel pistavných do tverce ke kostelu, jenž tvoi severní stranu aua-

dratury. Dokola jsou dole i v 1. pate prostrann chodby; stropy vesms
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klenuté a nástnné lunetty zdobeny cykly obraz na plátn ze života Krista

a sv. Augustina. Vchod do kláštera tvoil kamenný portálek hned vedle ko-

stela na západní stran. Zrušený klášter sloužil od r. 1815 do r. 1908 za gymna-

siím uebny. Roku 1909— 10 byl klášter pestaven na c. k. úední budovu.

pi emž jižní kidlo, v nmž zízen hlavní vchod, zvýšeno bylo o druhé

poschodí. Nová íacada a tašková stecha zmnily ráz budovy úpln.

Smrem severovýchodním vystaven byl r. 173-4 kostel sv.Trojice
dkanem Seidlem. Skládá se z budovy šestiboké a dvou postranních ty-
bokých kaplí. Stavba i celá výzdoba jest barokní. Na pravé sfrané od hlavního

oltáe jest obraz tí bílých tuiipán, vyrstajících z jednoho stonku, k nimž

HRADNÍ PALÁC S KAPLI \ \\ INCE NA LIPNICI

se pojí povst o založení kostela. Pistup ke kostelu na svahu položeném

jest po schodišti, u jehož paty rozkládá se trojbdká kaple sv. Trojice,

rovnž barokní z r. 1761.

Vedle hlavního kostela vystavna byla r. 1768 kaple sv. Barbory,
barokní, která však pozdji byla zrušena; od r. 1820 byla tam hlavni škola,

pozdji obecná a nyní dvojtidní obchodní škola.

Ke konci budtež uvedeny ješt ostatní dležitjší budovy veejné.

Mstské divadlo na Smetanov námstí bývalo skladištm soli; zevnj-

šek jest sešlý a vnitek po mnohých opravách a pestavbách stží vyhovuje

svému úelu. - Naproti nmu postavena byla r. 1905 Sokolovna s pro-

stranným velkým sálem. Mela býti útulkem nejen sokoNtvu. nýbrž i spolko-

vému životu, ale v tom valn nevyhovuje. Na bývalé klášterní zahrad

byla erárem postavena v letech 1906—08 nová gymnasii ni budova
o 2 patrech. Ze starších svých sídel peneslo gymnasium do této modern
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zaízené budovy obraz zakladatelky Kat. Kobsinové a pamtní desku Josef*

Dobrovského, umístnou nyní ve sborovn. - - Zvuného jména požívá

okresní nemocnice, vedená primáem Dr. Frant. Zahradnickým. Skládá

se ze dvou pavilon na záp. stran msta. — Na cest z ní k býv. klášteru je

okresní hospodyská škola. — K okrase msta pispje nov stavný

okresní dm u mostu. — Z mstských staveb vynikají budovy obecných

škol a nová pošta za mstskou radnicí. — Výstavných dom soukromých

a vili vznJká poslední dobou na celém

obvodu msta velké množství. Jako

v letech nedávno minulých pibyla sku-

pina domk hlavn dlnických na seve-

ru pode jménem Koko í n, tak vzni-

kají ady domk na pražské silnici, na

Prempíru (záp.) Letná, jihozápadn

na Humpolecké silnici a jihovýhon

na Blohrade.

Nm. Brod mtá pkný park. jejž

uprav.il okrašlovací spolek »Budouc-

uost« z mstského^ lesa na svahu nad

rybníky Rantejchem a Hastrmanem. V

údolí upraveno je píjemné tenisové hí-

št, kde se též odbývají rzné slavnosti,

zvlášt sokolské. Nia kraji severního

svahu tohoto údolí dodává celkovému

pohledu malebnosti Stefánkova villa,

stavná v renaissanním slohu, jež

majestátn psobí hlavn svou loggií.

O nco dále v údolí stojí výletní restau-

race Port Artur, díve Opatija zvianl.

Nm. Brod r. 1900 ítal 6525 osob; za 10 let poet ten se zvtšil o 2003

obyvatele, takže r. 1910 napoteno bylo 8528 duší. Pírstek tento je velmi

znaný » lze jej vysvtliti zprmyshiním msta. K nmecké rJbcovacií ei
pihlásilo se toliko 15 obyv. Dom bylo napoteno 691.

Poznavše takto znamenitosti Nm. Brodu, podívejme se hned na dirufoé

památné místo, majestátn vévodící celému okresu. Jest to zícenina slavného

hradu

LIPNICE, ležící nad mstekem téhož jména, na jižním svahu Holého

Vrchu, 620 m vysokém.

Cesta do hradu jde píke do kopce se strany jihovýchodní. Po levé

stran zachovaly se zbytky bašty, za kterou se prostírá pedhradí. Z hradební

zdi zachovaly se jen malé zbytky. Dovnit hradu vcházelo se po padacím most
pes hluboký píkop, jenž oddloval pedhradí od hlavní brány. Tato chránna

byla s levé strany vchodu típatrovou hlásnou vží, zvanou pední bašta, která

PORTÁL PALÁCE S POPZriMNl
CHODBOU.
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ve znané výšce 41 m opatena byla ochuzeni, spoívavším na mohutných

žulových, dosud zachovaných krakorcích. odkud byl dobe ovládán pístup

ke brán. Branou vešlo se do nádvoí, na jehož jižní a západní stran byly

budovy; severní strana opatená tenassou, byla volna. Vedle pední bašty stojí

mohutné zdi bývalého paláce, který byl dvoupatrový a ml nahoe také

ochoz k hájeni. V klenutém pízemí byly stáje a hospodáské místnosti, vchod

KAPLE SV. \ WRINCE NA LIPNICI.

do velikých sklepu ,a schodišt do hoejších pater. K paláci na stran západní

pistavna byla Rotická kaple s v. \ avince, která zasáná do nádvoí

temi stranami apsidy osmiúhelného pdorysu s gotickými okny a oprnými
pilíi. Této kaple, kryté krásnou hvzdovitou klenbou gotickou, bylo v XVII.

stol. použito za pedsí do nové osmiboké kaple sv. Josefa daleko vyšší a

s kopulí, která mla barokní cibulovitou stechu š lucernou. Dále vedle kaple

\ ssntinách leží cihlová stavba pozdjšího pvodu.

Severozápadní ást hradu jest T h u r n o v s k \ d ni anebo »nový palác«.

N;i starším spodku s gotickými okny postavena byla dv patra v XVI. stol.

Vespod isou rovnž rozsáhlé sklepy; nejvtší / nich má klenuti na mohutných
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pilíích. Tu byly žaláe, muírna a temnice. Z prostedního sklepa vedou úzké

schody do poloviní hloubky stun pod Samsonem. Nejzápadnjší kídlo

prvního patra melo vzácnou sífovitou klenbu. K Thurnovskému domu piléhá

na severní stran hradu bašta S a m s o n. vystavná r. 1437 od Mikuláše I.

Frky z Lípy jako nejpevnjší ást nad hlubokou (33 m) studní, kde by

obležení hledali poslední útoišt pi hojnosti pitné vody. Vedle studn je

v Samsonu dole menší místnost s fortnou, vedoucí z hradu k bašt Kenovce,

která mla ovládati a hájiti hradební zdi na severní stran. K Samsonu je

pistavna dvoupatrová vrátnice a od ní až k hlavní brán po celé severní

stran nádvoí mohutná ze
3 m vysoká. Blízko vrátnice

byla ze prolomena brankou.

z níž po mstku se šlo ke Ke-
novce. Tato byla pro výpad

opatena fortnou. Na nádvoí

býval rybníek. Na nejzápad-

njším cípu skály vedle Thitr-

novského domu stojí zvonice.

bašta namíená proti útoku od

západu.

Celá stavba ze žulového

zdiva, rohy budov vyzdné z

velikých kvádr, portály, ve-

eje a ostni oken, tesaná ze

žuly a ozdobená podobami

zvíat, žulové krákorce zbylé

z ochoz a balkon, a mohutné

široké zdi hlásají dosud bohat-

ství, moc a slávu bývalých majitelv. Dnes však dvr i nekryté zdi mechem
a travou zarostlé, smutn dojímají návštvníka pi pomyšleni, že jednou

i ty nynjší mohutné zíceniny podlehnou niivému zubu asu a obtovány
budou úplnému zániku jako pomátná Lichnice. též nkdejší majetek Trkovský.

Pod hradem na jihozápadním svahu vrchu založeno bylo pány Lipnice

ochranné msto téhož jména. Bývalo hrazeno zdí a píkopy, které se

pipojovaly ke hradu. K sesílení mstského hrazení sloužila z venku »Bílá vž«,

16 m vysoká hlídka na jihozápadní stran msta. Vedle zbytk tohoto opevnní
nemá msto ze starých dob mnoho zajímavostí. Starý noticky kostel farní sv.

Víta se zevnjšími oprnými pilíi byl barokn pestavn za Frant. Leopolda

de Vernir r. 1688. V presbytei jsou zazdny náhrobky vtšinou len rodiny

pán Trk. Na strop jest starý znak, jejž obdrželo msto v druhé polovici

XVI. stol.: v modrém štít jsou dv vže spojené stíbrnou zdí a dole mezi

nimi jest zlatý štítek se skíženými ernými ostrvemi pán z Lipé. Znak tento

jest také na radnici a na škole. První škola zízena byla r. 1396 Vilémem
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Z Landštejna. Stará kašna v žulové skále vytesaná jest zanedbána od dob, kdy

zízen byl v Lipnici vodovod, hnaný vtrníkem. Vedle zícenin hradu láká

Lipnice cestovatele svými krásnými partiemi pírodními, jež možno úplné

pehlédnouti ze ti míst hradu a to: od Bílé vže nebo s Holého vrchu ili

Pyramidy, která vystupuje malebn severovýchodn od hradu ze skupiny

skal. — Msto ítá 1282 obyvatel (r. 19flll) národnosti eské. Hlavní zamstnání

jest polní hospodáství a prmysl, hlavn kamenický, který živí skoro tetinu

obyvatelstva. Zpracuje se tu mnoho svtoznámé žuly, která jde do svta pod

nesprávným jménem žuly Svtelské. ponvadž se dováží z Lipnice do Svtlé

na stanici severozápadní dráhy.

BAŠTA »SAMSON« NA LIPNICI.

Venkovská ást okresu mimo- pirozenou krásu malebných údoJÍ

a mírných návrší, zelených polí, bujných luin a tmavých les má celkem

málo historicko-umleckých památek. K iejímu poznání staí nkolik procházek

po okolí. Zanme s východem! Zárskou drahou rtebo po silnici v blízkosti

eky Sázavy po jejím pravém behu pijdeme do P o h 1 e d s k ý c h D v o á k íi.

kde v posledních letech vznikla továrna nmecké spolenosti na škrob a

dextrin. Od hlavní silnice odboíme za Rouštanovem na právo a pijdeme do

mstyse Pohledu (Frauental). Klidn toto místo uprosted šavnatých luin

otoeno je kivolakou ekou a tém zakryto hustým stromovím; okolní svahy

jsou kryty hustými lesy. Hlavní ástí tohoto mstyse jest bývalý klášter a

kostel s farou. Klášter nmeckých jeptišek cisterciáckých byl také píinou
Kermanisace tohoto kraje; bylt založen r. 1265 nábožnou plaoií Juttou, vdovou

po rytíi Kunovi z Kováme, a brzo tu vznikl i gotický kostel. Kvetoucí klášter byl

za válek husitských r. 1424 poboen a zstal ve zíceninách až do doby krále

Vladislava. Pozdji byl ješt nkolikráte opravován a Josefem II. r. 1782 zrušen.

R. 1807 koupil klášter hrab Josef z Unwerthu a upravil jej na zámek. Nyní
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PORTÁL BAŠTY SAMSON«
5 NAMSFM

„Setba XXXVII. ÍEíto pofoyoipc

iclani asii".

náleží rodin Gallasovské s celým pan-

stvím, dvorem lihovarem a škrobárnou.

K zámku vede dlouhá alej; barokní i á-
sten novjší úprava nedovedla- za-

krýti pvodní ureni budovy klášterní.

Okolo tvercového dvora rozkládají se

kídla s ochozy, upravená na zámecké

místnosti. Stavba nemá umleckých

zajímavostí, za to však uvnit sneseno

je veliké množství výrobk umlecké-

ho emesla, jako tkaných, sklenných,

kovových a devných vcí, knih. obra-

z a pod. Na severní stran zámku jest

pistavn jednolodni kostel sv. Ondeje

s krátkou presbytei; založen byl sice

ve XIV. stol., ale mnohé ásti jeho jako

klenba, pedsí a kruchta jsou z pozdní

doby gotické; kaple všech Svatých by-

la zízena teprve r. 1693 a vže na ste-

še až r. 1797. Štíhlý gotický zevnjšek

s barokní úpravou vnitku splývají tu

v píjemný celek. V kostele jsou ulože-

ny ostatky sv. Faustína a Kandida ve voskových tlech, piodných bohatým

rouchem s umle pracovanými ozdobami. Mezi náhrobky vyniká klassicisti jká

práce V. Prachnera, pomník to hrabnky z Unwerthiu z prvního desítiletí mi-

nulého století; jeden z nkolika zvon
pochází ze století XIV. Klidná obec bý-

vá oživována jen v dobách poutí da-

vy poutník. — Obyvatelstvo (celkem

801) je národnostn smíšeno; vtšinu

mají Nmci (423), ech je 378 na zá-

klade sítání podle obcovací ei z ro-

ku 1900. Avšak eský živel jest tu

velmi na postupu, vymožena veejná

škola eská (díve jen matiní) a dc

obecního zastupitelstva zvolena vt-

šina eská. Nmci jsou starousedlíci

na klášterní pd. kdežto okolní n-
mecké vesnice jsou z velké ásti kolo-

nie z XVIII. století.

V Pohledu jest též zajímavá Mí-

cha sv. Jana z roku 1711 a hbitovní

TROSKY »BÍLÉ V'£2E« NA LIPNICI. kaple z roku 1818.
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Severn pes vrch Pfaffenberk

(515 rri), který skýtá pkný rozhled po

okolí, pijdeme k lázeskému a poutní-

mu místu u sv. A u n y. Toto místo

tší se návštv od . 1731, kdy cister-

ciácký mnich ze Záru, Alan, postavil

tam kapliku s obrazem sv. Anny; r.

1766 vybudován tu kostelík z diair

poutník. Nová kaple nad studánkou

vystavna r. 1824. Kolem rozestaveny

jsou obrazy kížové cesty. Na tato mí-

sta a k zázrané studánce putuje ron
množství poutník, hlavn okolního

horského lidu eského i nmeckého.

Sirnato-železitá voda zde prýštící, dala

vznik lázním r. 1858. Je to prostá lá-

zeská budova se zdnou pavlai. Vše-

chny stavby jsou sešlé, deva práchni-

ví, obrazy zernaly, avšak vysoké o-

kiilni lesy s upraveným cestami iní

pobyt velmi píjemný.

Frojdeme-li lesem od sv. Anny

k východu, pijdeme na hlavní silnici a

po ní K r á t k ou Vsi do eské B -
I é. Tento mstys, ítající 1084 obyv.,

leží v dolin a silnice sjíždí do nho po

velké serpentin. Vedle zámku s par-

kem ponkud zajímavou stavbou je zde

kostel sv. Bartolomje. Pvodní goti-

cké stavby XV. stol. s kížovým klenu-

tím, bylo v XVIII. stol. použito za pres-

byté nové vtší barokní lodi, k p-
vodnímu kostelíku pistavné. Odtud

k východu leží smíšená obec C i b o-

t i n v nejvýchodnjšim cípu okresu.

S e v c r okresu je zajímavý toli-

ko krajinásky. Od pohledské silnice

odbouje ped Pohledskými Dvoáky hluboké údolí Bevniokého

potoka, kudy projíždí jiho-severo-nmecká spojovací dráha. 1'Jdolim dojdeme

do B e vti i c e se zámkem uprosted krásných luk a les. Zde splývá s Bev-

niokým údolím stejn krásné údolíko od západu. Pokraujeme-li dále k se-

veru, pijdeme okolo dvora Lažan ke zíceninám R o n o v c e. Skrovné zbytky

tohoto kdysi pevného sídla pán z Lichtenburka a z Lipé, ní na ostrohu

PLACHNEROV NÁHROBEK
HRABNKY Z UNWERTHl
PRl KOSTELE V POHLEDU.
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nad potokem. Jeho djiny sahají do XIII. století. K. nmu piléhalo pedhradí,

od nhož hrad byl oddlen hlubokým píkopem. Z hradu jsou patrný toliko

stopy tverhranného stavení, bývalého to paláce a zbytky vže na stran

U SV. ANNY NAD POHLEDEM.

k potoku. Majitelé opustili v XVI. století hrad. který od tch dob osiel a

spustí. Novým sídlem pán pišlých z Ronovce stal se zámek v Dolní
Krupé, položený o nco dále na západ. Pozdji byl pestavován a z XVIII.

století zachoval si fresku, pedstavující »Hold národ Marii Teresii«. Za-

STARÁ KOVÁRNA V BARTOŠOVÉ.

chovaly zevnjšek i sýpky v zadu umístné, stále prozrazují stopy dívjšího

stavu. Kostel v Dolní Krupé jest barokní stavba z r. 1683. Slavné kdysi pouti

k tomuto kostelu již upadají. Na fae jest uschována ze deva ezaná mon-

strance od venkovského ezbác. V malé blízkosti na severozápad jest Horní
Kupá s evangelickým kostelíkem a na severu Kerštejn s nepatrnými již
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Stopami bývalého hradu. Vrátíme Se pes Knyk Rozkošským údolím do vý-

letního místa brodského — Rozkoše a odtud do Nmeckého Brodu.

Na západ vypravíme se pes Rozkoš a Perknov, kde je devná zvonice.

po pravém behu Sázavy do Okrouhlice. Tvrz stávala tu již od konce

XIV. století na svahu nad ekou; pozdji byla pestavna na zámek, který

zakusil ješt etné opravy, naposledy po ohni r. 1861 ; patí dnes Strakovské

W. '-^olk ' IB9Vf9
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DLOUHÁ VES NA NÉMECKOBRODSKU.

a zámek s parkem v Kvaseticích. Oba zámky nijak nevynikají. Vž
i Kvasetice leží na Humpolecké silnici, po které se pes dva kopce vrátíme do

Nmeckého Brodu.

Cesta na jih vede nás údolím Zabince do lázeského místa P e t r k o v a,

jež dávno již vyniká svou léivou železito-uhliitou a siruatou vodou. Zná-

mými staly se lázn tyto hlavn od

roku 1745, kdy po druhé válce slez-

ské hledali tu etní vojáci vyléení.

Jednoduchá budova lázeská pochází

z roku 1777, jak svdí nápis na její

jižní stran. — po požáru roku 1890

byla horní ást pestavna. Vysoké

stromoví rozsáhlého parku a blízký

rytmik iní z Pctrkova hledané

místo. Západn od lázní rozkládá

se n?d svahem ves Petrkov se

zámkem.

Odtud vede silnice na východ

vzhru do S v. K í ž e, kde bývala stará

hornická osada uprosted stnbrných do-

l. Kostelík jest chudá baroknístavba z

r. 1712. Její vnitní zaízení pochází ze

zrušených kaplí sv. Markéty v blízké

Suché a sv. Barbory v Nmeckém Bro-

d. S vžiky se zvonem bez nápisu pa-

trn ze XIV. století, jest krásný roz-

hled na jih a západ. Pes Suchou

KAZATELNA KOSTELA V DLOUHÉ
VSI.

(PODSTAVEC PEDSTAVUJE STROM ŽIVOTA.)
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s kostelíkem Nalezení sv. Kíže a Šejdorf pijdeme do nejpednjšího místa

v jižním cípu okresu, do Ousobí, mstyse s 1198 obyvateli: leží v údolí na

Ousobském potoku mezi Máselným vrohem (633) a Olšinou (614); k jihu

se vrchy zvyšují do 660 683 l a poskytují velmi pknou vyhlídku. Stá-

vala tu tvrz v lese. na míst zvaném »hradisko«. jež zašla; také pozdji za-

ložený zámeek byl znien v ticítileté válce. Nynjší zámek byl vystaven

teprve v ticátých letech XIX. století. Kostel svým založením sahá do konce

XIII. století. Pozdji byl nkolikrát pestavován, r. 1717 rozšíen a r. 1759

SVATBA V PLOUrl-: VSI.

opaten vží; nejvíce má z doby barokní. Na hlavním oltái icsi obraz apo-

štol Petra a Pavla, pipisovaný Sketovi. Nad mstysem ni zíceniny kaple

'\nucia strážce, vystavné r. 1715 a zrušené r. L783. - Mstys slyne pr-
myslem; jsou tam brusírny skla. škrobámy, lihovar a stoupy na kosti.

Na konec zajdeme si do nmeckých obci na jihovýchodní hranici

okresu. Vlakem severozápadní dráhy pijedeme do Friednavy; jest to

stará ves. kde stávala rytíská tvrz již ped XIV. stoletím. Byla dle zacho-

valých popis rozsáhlá a stála až do XVIII. století; zanikla úpln neznámým
zpsobem, 'lato- obec jest valnou vtšinou nmecká, avšak skoro všichni

obyvatelé její umjí esky. Leží na Šlapánce mezi luinami a lesy. Odtud do

kupce vystupujeme do sousední nmecké osady Hoch ta nova. jejíž bu-

dovy jsou seskupeny kulem návsi do kruhu. Z vesnice jsme po malém stoupáni

na vrchu llochtauuu (586 m), kdež vysoká jedle se všech stran z daleka ví-
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ditelná, dominuje celému okolí, jež odtud lze krásné pehlédnouti. Z tlocli-

tannu na východ pes Šlapánku dojdeme do rovnž nmeckých vesnic Bar-
tošova (Pattensdorf) a Dlouhé Vsi (Langendorf). Tato jest adou ma-

lých domk, roztroušených podle potoka v délce 4 km. Asi uprosted stojí

nmecká škola a kostel. Který ve svých základech iest gotický, ale pozdji

byl asto opravován; gotické jsou jen portály, forma stech a polygonální

presbyte. Uvnit lze vidti nkteré

umlecké pedmty z rzných dob;

podstavec kazatelny, pedstavující

strom híchu s jablky u ovocem, jeví

vliv nmecké renaissance ze XVII.

století, dále tu jest renaissanní pf-

skovcová Pieta a oltá P. Mane.

práce to lidového uinéní z poátku

XIX. století. — Obyvatelstvo tol

hoto nmeckého ostrova, jehož nej-

severnjší cíp jest Pohled, udržuje

nejen svj dialekt, nýbrž i kroj a zvy-

ky svých pedku. eský živel musí

tu býti stále na stráži. Povahou jsou tito

Nmci poctiví a dobrosrdení, jsou do-
v M

bí hospodái a celkem snášenliví.

Mluví náeím tžko srozumitelným

i -t.it ním Nmcm. Význaný iest jejich

kroj. Ženy se obyejn odívají krát-

kými, širokými suknmi, tmavé - oby-

ejn modré barvy s krátkou bílou zá-

strkou; horní ást tla kryjí šnrova-
kou, hlavu rudou plenou, nohy oran-

žovými punochami a ernými stíeví-

cemi. Muži chodí v erných kožených

kalhotách, v krátkém kabát s hojnými

knoflíky; pod kabátem nosí pestrou

vestu a hlavu kryjí erným plstným ši-

rákem — nohy stevícemi; kolem I

zapínají kožený pás. o slavnostech a svatbách zdobí se pesteji stuhami a

myríou. Nevsta staví si na hlavu kželóviíý epec, ovšený cetkami. sklíky

a perlami, pod jehož tíhou až hlava bolí. Jinak žijí tito Nmci zpsobem hor-

ského zemdlského obyvatelstva. Pi tžké práci v drsné pírod z-
stává obyvatelstvo oboji národnosti konservativní a mén uvdomlé.

Dalšími detaily, pokud vztahují se ke krajin Nmeckobrodské, nelze se

v rámci této stati zabývati, máme však za svou povinnost vrátiti se tu ješt

jednou ke stránce historické a to z podstatných dvod.

ZENA Z DLOUHÉ VSI
(NEMLUVNÉ V LIDOVÉM ÚBORU).
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Kdo sledoval strun jen nastínnou minulost Nmeckohrodska a díve již

v této publikaci popsan Ledesko a Kralovicko, seznal zajisté, jaká vynikající

úloha v tchto územích byla pidlena staroslavnému rodu pán Trk z Lípy.

s nímž setkáme se i pi popise Humpolecká, Polenska a jiných krajin, hlavn

na eském severo- i jihovýchodu. Bylyf. doby, kdy Trkové vládli územím a

KROJ BÝVALÝCH HORAKO PEVZATÝ
NMCI.

iinním královským, jež jim propjovalo vážnost a moc. kterou/ zasahovali

drazn nejen v osudy tchto krajin, ale i celé zem, bud jako vykonavatelé

kiálovské vle, phiomooníci eského panstva a nejvyšší úednici zemští, aneb

jaki obávaní protivníci bohužel nkdy i nižších vrstev národa a vynikající

< bhájcové moci a výsad svého stavu. Nkteí lenov tohoto rodu padli v bo-

i i cli proti nepíteli všeho kesanstva Turku« a zanechali po sob slavnou

památku.
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Neváháme proto zmíniti se pi této píležitosti o tomto rod a doplniti

tak djiny nkterých, v publikaci naší již popsaných kraj, ímž pispjeme

i k porozumní dj míst, o nichž bude v dalších statích jednáno, nebof jak

již teeno, setkáváme se s Trky, co majiteli tém celé poloviny Cech.

Rod jejich a píbuzných s nimi Salav z Lípy vznikl v Hradecku a sídlel

pvodn na tvrzi Líp blíže Dohalic. tedy na území, jež bylo roku 1S66 djištm

bitvy, zvané u Králové Hradce, neb jak ji Prušáci nazývají, u Sadové.

/Není ani odtud dlaleko do Hemanic, rodné tvrze Albrechta z Vald-

šteina, jehož píbuzenské a politické styky s Adamem Erdmanem Tikou pi-

nesly celému rodu zkázu a zavinily i jeho úplný zánik a vymení.

Z nepatrných zaátk stali se Trkové mocnými pány a kolem: roka

1436 pipojili k znanému iiž svému majetku Lipnici, pro niž nastala nyní nej-

slavnjší doba. Pánem byl tu slovutný Mikuláš Trka z Lípy. pítel piana

Ptáka z Pirkšteina a vrný stranník Jiího z Podbrad. Mocný tento pán

rozmnožil nejen statky, ale i slávu rudu svého a za nho stala se Lipnice

nejen slavným, ale i pevným, imposantním hradem.

Za nho zbudována byla povstná bašta »Samson« a hrad zastkvl se

nevídanou nádherou, 'tak že mohl ve zdech svých hostiti nejznamenitjší osoby,

váleníky i státníky tehdejší doby. kteí tu asto rozhodovali o míru a válce

Syn jeho Burian dobyl si slavného jména již v mladém vku roku

1*426 v památné bitv u Ostí nad Labem, tak že ho oslavuje i souvká
píse. Vhlasem a státnickými schopnostmi vyrovnal se otci, zastával nej-

vyšší úady zemské a byl i ve slavném poselství, jež se vydalo roku 1-157

ke dvoru francouzského krále Karla VII., aby požádalo o jeho dceru pro

Ladislava Pohrobka. Majetek rodu svého rozšíil i on znan, avšak násilný

zpsob, jakým se zmocnil pikázaného mu králem majetku kláštera Zeliv-

ského, poskvrnil jeho památku. .Jako kdysi otec jeho Mikuláš vystavním

»Samsona« hledl upevniti Lipnici, tak i Burian zbudováním tak zvaného

»Trkova hradu«. hledl si pojistiti nerušené držení Zeliva. — Zemel roku

1468, želen králem a svými politickými páteli ze stavu panského.

Synové jeho sídleli nejprve spolené na Lipnici, obklopeni leskem, ja-

kého jim jich moc a hlavn obrovský majetek dodávaly, tak že k památnému

hradu pohlížela celá zem. Zvlášt roku 1482 nastaly Lipnici slavní dnové

za pobytu staikého italského biskupa Augustina Sanctuarienského, který

svtil tu knze pod obojí, tak že z toho bylo plesání v celém národ
Pozdji nastalo dlení rozsáhlého zboží Trkovského a nad své souro-

zence a leny rodu vynikl vysoce Mikuláš, který na rozdíl od Mikuláše z linie

Vlašímsk, nazýván byl Mikulášem mladším. Znamenitý tento váleník a

státník, markantní zjev a povaha žulová zaujal rázem pední a vdí místo

v adách eských pán strany pod obojí. Byl milákem a rádcem krále Vla-

dislava Jagelonského, jemuž z vlastních svých prostedk vyplatil a vrátil

zastavené vévodství Opavské a jehož jménem takka neobmezené v Cechách

vládl. Jsa zapísáhlým nepítelem stavu mstského, postavil se v nastalých
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sporech šlechty s msty do ad šlechtických a zasadil mstm mnohou tžkou

ránu. Manželku svou Kateinu / Kosti, obvinnou z nevry manželské, kázal

na sídelním svém hrade Lichnici zazdíti a panoše Šanovce, milence jejího.

Míti. Zemel 2. dubna roku 1516 v Mladé Boleslavi, kde s,e v lázních léil.

Nejvtší ást majetku jeho nabyl pak bratr jeho Burian heká / Lípy,

pán na Lipnici, jenž zapleten byl do vleklého sporu o Polnou s Hynkem Bokem
z Kunštátu a Podbrad, dívjším majitelem tohoto statku, z ehož vznikli

zhoubná domácí válka, ve které rozdlena byla celá zem na dva nepátelské

tábory a kteréž po velké námaze uinn byl pítrž. Zmínky zasluhuje té/.

že v prvních dobách XVI. století byla v Lipnici i škola eských bratí.

Po smrti Burianové roku 1522 zddil statky jeho rytí Jan Rudolf starši

Trka z Lípy a odtud poíná úpadek slávy, významu a bohatství tohoto rodu.

jenž pozbyl na as i nejslavnjšího svého sídla - Lipnice.

Ješt jedenkráte však zaplála hvézda slávy rodu Trkovskému, aby však

záhy zanikla. Byl to Jan Rudolf Trkia z Lípy. který roku 1595 koupil nazpt

Lipnici a Nmecký Brod od hrabte Františka z Thurnu a v rukou svých

spojil veškerý majetek Trkovský, který nesmírné rozmnožila hrabivá a la-

kotila jeho cho Maí Magdaléna z Lobkovic, která hlavn po bitv Blohorské

skupovala konfiskované statky a kramaila s nimi zpsobem neestným.

Jan Rudolf, dobrotou a vlídností svou známý, nemohl neb nechtl za-

brániti tomuto poínání a dopustil také tomu. že jediný jeho syn Adam Erdman,

který satkem svým z MaNÍmiliauou z Marachu stal se svakem Valdštejnovým,

naklonil se zájmm a podnikm ctižádostivého vojevdce.

Osudná noc 25. února roku 1634 uinila v Chebu všemu konec.

Starý Jan Rudolf Trkta, který, jako pozdji i syn jeho Adam, povýšen

byl na hrabte, umel hoem 29. záí 1634 v Nmeckém Brod. Statky jeho

byly rozebrány a podlila se o n smeka cizáckých dobrodruh, jichž krví

potísnné ruce vztáhly se chtiv po nesmírném tom bohatství.

lak smutn skonil jeden z nejslavnjších eských rodu, jejž opéval Caro-

lides z Carlsberga, maje ni mysli jeho erb, latinskou básní tohoto smyslu:

V Trkovské rodin ddiná, zejmá rozšafnost, vznešené udatenst\ i

a vážnosl vyznaeny jsou tu po starém zvyku a po zpsobu urozených

bílou, ervenou a ernou barvou. Dejž Bulí. aby tak. jak tyto barvy krášli jich

znak. píznivý osud o/dobil zbožný rod.

Páni to se nevyplnilo, TrkOVé zpronevili se opvaným chvalnýiu

li mostem svých pedku. To byla jich tragická vina a poklesek svj zaplatili

zánikem svého rodu, jejž pocítily kraje, jimiž kdysi vládli tudíž i Nmecko-
brodsko, jehož popis tím koníme.



GUSTAV KOBLIHA:

HUMPOLECKO.

Tjolitický okres Humpolecký leží v eskomoravské krabatiné a ástené hra-

* nií s Moravou. Cím blíže k hranicím, tím výše pne se pda jeho, až dosa-

huje nejvyšší polohy v okolí Vtrného Jeníkova a Opatova; odtud se sva-

žuje k jilm.

Rozdíl mezi nejvýše a nejníže položenou osadou iní 301 m. Pda ná-

leží tem úvodím. Oddlující ára pro úvodí Jihlavky jest hbet od Vtrného

Jeníkova ku Zbylitm se táhnoucí svahem jižním. Západní svah smrem od

Zbylit pes Bojanov, Polední horu nad Humpolcem, Havl kopec, Jiice a

Kališt písluší úvodí Zelivky, od téhož smru na východ úvodí Sázavy po-

tokem Perlovým a Pstružným. Mezi tmato dvma tvoí hranici žulový hbet

táhnoucí se od Humpolce k Lipnici.

Podnebí okresu jest ovšem podmínno v první ad nadmoskou vý-

škou, a ta jest píliš rozmanitá. Ležíf Vtrný Jeníkov ve výši 664 m, Opatov

662 m, Šimanov 628 m, Kališt 601 rn, Heralec 583 m, Humpolec 530 m.

Kejžlice 465 m. Senožaty 461 m, Zeliv 405 m, Tebelický mlýn 363 m. Ve

druhé ad jest tu ješt vliv rozsáhlých les s dosti vysokými vrchy: Vrch
Zbynožský 701 m, Bojanov 664 m, Vorlík 678 m, vrch R a po-
tí cký 631 m, pak etnými rybníky, jež nahrazují vtší eky a nepromo-

kavou spodinu, zpsobující rozsáhlejší mokiny. Proto ovládá podnebí horské

s astými vtry a náhlým stídáním teploty. V lét jest vzduch osvžující

a proto jest zdejší kraj asto volen k pobytu letnímu. Zel, že jediná vtší

eka — 2 e 1 i v k a — protéká okresem a to ješt jen západní jeho ástí.

Z vtších míst se dotýká pouze Mladých Bíšf, Kletené, Zeliva, Šádovy
Lhotice a Vojslavic. Vyjímaje adu mlýn zstává její sila tém nepoužita,

ale vskutku romantické behy vábí k sob nejen turisty, ale i velkomšfáky
na letní pobyt.

V pítocích ek jest hojn pstruh a rak, v Zelivce mezi Star. a Mlad.

Bíštmi žije velevrub perlonosný, bohužel, nechránný a nepstovaný. Zem-
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ský výbor hodlá pod Sedlicí mezi obma cechovními valchami postaviti ve-

likou údolní pehradu. Tím nabyla by výletní posud krajina naprosto jiného

rázu a praktického upotebení.

Celý kraj náleží prahornímu útvaru laurentinskému. Zula a rula pokrývají

jej asi po polovinách. Kemenec vyskytuje se v podob malých ostrov,

granátová hornina, porfýr a amfibolit pouze ojedinle. Normální žula iní pes

okres dva píní pásy. Širší z nich se táhne náhle se snižujícím klínem od

Melechova a Zahrádky podél Hojanovic, Bélského mlýna a 2elivky k 2elivu

a Brtné, z druhé strany od Lipnice pes Kejžlici, Cejov, Svtlici, Jiice, Pe-

trovice k Sedlici a Brtné. Do tohoto klínu jest vložena mezi ejovem, Svtlicí,

Praseí, Kališti, Houšieemi, Speicemi a Jiicemi žula biotitová a na ní leží

mezi Budíkovém, cestou ze Svtlice do Prosee a potokem Pustolhotským

rula normální. Druhý žulový pruh jest na západní stran ohranien smrem
od Skály pes Krasoov k Zachotínu, na východní stran sahá vesms pes

hranici okresu. Lesnatý horský hbet od Lipnice pes Skálu až k Humpolci

jest složen z cordieritové žuly, jež chová nazelenalý a šedomodrý cordierit,

hojný íibrolit a magnetit, tu i tam také malachit a azurit, vzácn i beryl. Tato

v echách vbec vzácná hornina vytvouje také nkolik ješt menších ostrvk
u Humpolce, Kleten, Speic a Jiic. Pi západních hranicích cordieritové žuly

objevují se na kemenných a živcových žilách pkné granáty, skorily, phen-

gity, andahrsíty a wolastonit (Humpolec, ejov).

Páskovaná rula jest jihovýchodn ohraniena normální žulou (Skála,

Kamenice, Krasoov, Zachotín) a západn pak smrem od Skály pes Vilémov.

Humpolec k Zahoí. Ostatek okresu zabírá rula normální, jež jest na Seno-

žatsku slohu bidlinatého. Vtší partie kemence jsou v ohbí Zelivky nad

Otavožaty, nad Vojlavicemi s pkným rutilem. u Hnvkovic a Sedlice. Pudní

žíly tu nejsou vzácností. Bývalo z nich ped lety, když bylo hornictví kolem

Nm. Brodu a Jihlavy v rozkvtu, tženo u Humpolce, Pavlova, Kojeína

a Branišova. Kutnohorský hormistr Lazar Erker prozkoumav z naízení Ru-

dolfa II. tuto krajinu, soudí, že byly zdejší doly za husitských válek opuštny

a žq obsahují až i 12 lotu istého stíbra.

V kemenných nánosech Zelivky a jejích nkterých pítocích bývalo

druhdy rýžováno zlato. Naházené kopce písku u Kletené, Šimonic, Hnvkovic,

Nové valchy a Bélského- mlýna jsou toho dokladem. Kemenec totiž na mno-

hých místech obsahuje vtroušený zlatonosný pyrit, chalkopyrit, jinak velmi

vzácnj nagyagit, zlatonosné stíbro i zrnéka ryzího zlata. Výroba zlata by

se vyplácela, nebo kemenec obsahuje dle analysy c. k. generálního zkušeb-

ního úadu ve Vídni 0.(1004 pro. zlata.

Ze Žuly dlá se kamenické zboží v Kamenici. Humpolci. Prosei a

Heralci.

Na mnohých místech jest množství rašeliny nevyužitkovatié, /a to hojn
se vyrábí zboží cihláského z hlíny prvotídní jakosti.
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Tmitéž pomry jest podmínna též i kvtena. Daí se tu neobyejné

množství druh rostlin bahenních, asi 300 druh mech, pes 100 druh li-

šejník kovitých a lupenitých a asi pldruhého sta výše organizovaných hub,

mezi nimiž asi 25 druh jedovatých. Krajina tato nebyla posud podrobn bota-

nicky spracována a proto tu nacházíme mnohé rostliny, o nichž ve vdeckých

spisech posud není zmínky, že by se tu vyskytovaly. Jest zde pes 240 druh
rostlin, jež se uvádí pouze z krkonošských a šumavských podhí.

Z plodin hospodáských se prmrn ron sklízí 89.217 q ovsa, 263.464 q

brambor, 39.956 q žita ia v nevyšších polohách 4.142 q lenu. Okolí Vtrného

Jeníkova jest klasickou pdou lnáskou. Celkem má polit, okres humpolecký

.U.223 ha rozlohy se 3700 domy*), 27.607 jen esk. obyvately v 41 obcích.

Velké komplexy hospodáské mají pouze velkostatky 2eliv, Heralec, Vtrný
Jeníkov a Zemská nadace hr. Straky. Nejetnjší jsou hospodáství ve výme
po 10 až 50 jitrech (22 pro), pes 200 jiter je hospodáství jen 10 pro.

Jednotlivá místa jsou spolu spojena íšskou silnicí, vedoucí z Nmeckého
Brodu pes Humpolec a Zeliv k Praze, okresními silnicemi smrem od Svtlé

pes Humpolec do Pelhimova, z Jihlavy pes Humpolec do Lede, z Humpolce

pes Jiice a Koberovice do Trhové Zahrádky s odbokou z Koberovic do Ze-

liva, z Humpolce do Budíková, z Humpolce pes Heralec do Ousobí, ze Stok

pes Vtrný Jeníkov a Opatov, z Radova pes Heralec do Kalhova, z Ke-
lovic pes Senožaty do Dolních Královic a z Humpolce pes Bystrou a St.

Bíšt k Mysletínu.

Hlavní tepnou spojovací jest lokální dráha z Nmeckého Brodu pes He-

ralec do Humpolce vystavená roku 1894, jež ješt prodloužena býti má do

Pacova nebo do Dolních Královic. Poštovní úady jsou v Humpolci, Heralci,

Senožatech, Vtr. Jeníkov a Zdiv. Stanice telegrafní v Humpolci, Heralci

a Zeliv. Telefon v Humpolci.

V Humpolci jest úad dkanský,* farní úady jsou v Zeliv,* Heralci,

Branišov, Mlad. Bíštích,* Senožatech.* Dušejov, Jiících,* Vojslavicích,*

Kalištích, Vtr. Jeníkov a Skále. (* oznaené obsazuje želivský klášter svými
leny.) Evangelické fary jsou v Humpolci a Opatové.

V okresu fest 13 škol jednotídních (s expositurami), 10 dvoutídních,

6 trojtídních, 3 ty a 3 ptitídní, škola mšanská pro chlapce spojená se

školou obecnou ptitídní, pokraovacím kursem a pokraovaci školou pr-
myslovou a škola mšanská s ptitídní obecnou pro dívky.

Vyjímaje Humpolec zamstnává se obyvatelstvo hlavn rolnictvím a

spracováním toho, co pole a les poskytují. Brambory se spracují v pti liho-

varech a 42 škrobárnách, díví se spracuje ve 30 pilách a 14 šmdelkách a len

ve spolkových telnách v Jiících a ve Vtr. Jeníkov. Pivovar jest v Hum-
polci (parostrojní). Na ekách jest 42 mlýn. Chudší obyvatelstvo nalézá obživu

') Dle sítání r. 1910.



\ etných cihelnách a v soukennických továrnách v Humpolci, ve tech

valchách a 7 prádelnách.

Mnoho krej v okolí Humpolce šije na vojenských a úednických dodáv-

kách stejnokroj a do sklad. Zeny také pletou vlasové síky a na strojích

punochy a podobné zboží pletaské. Jako zvláštnost teba udati, že ujala se

výroba perleových knoflík v Humpolci, Senožatech a Cejov. Pedmtem
vývozu jest oves, brambory, škrob, líh, díví stavební, len. husy a hovzí

dobytek, kterýžto poslední jest zvlášt podporován ilými stedovými trhy

v Humpolci. V posledních dvou desetiletích byl chov hovzího dobyt'.:;; ušTcc'.;-

tén plemenem kravaským.

HUMPOLEC.

K okrášlení okolí msta má okrašlovací spolek školku pi silnici Ledeské.

Vedle nádraží jest velká školka ovocnáská, zízená zemí.

Až do roku 1891 vdlo se o zdeší krajin ve svt málo a Humpolec

sám byl mstem polozapomenutým. Teprve o jubilejní výstav pražské obrá-

cena byla pozornost na humpolecký prmysl soukenický.

HUMPOLEC leží na 33" 2' východní délky, 49° 32' severní šíky. 530 m
i.ad povrchem moe v horské kotlin se tí stran horami obklopené, v úvodí

Sázavy. V 602 domech bydlí 5838 lidí, z nichžto jest 5018 katolík, 630 evan-

gelík a 183 žid.

Dva potoky protékají tudy a spojují se na severním obvodu msta. O vodu

jest však postaráno umlým zpsobem. Pivádí se trojím smrem do jedenácti

kašen, kteréžto zaízení bude co nejdíve nahrazeno jednotným vodovodem.

Všechny ulice jsou dláždny. Na jednom ze ti námstí jest malý sad. Deset

ti váren dodává Humpolci rázu prmyslového. Všude uvidím* penášeti nebo



pevážeti žoky vlny od obchodník k soukeníkm aneb od soukeník do ba-

revny; uvidíme tžký valeháský vz odvážeti sukna s pipojenými kusy

mýdla do valchy anebo zvalchované postavy u dom skládati. Denn mžeme

nkolikrát potkati vozy odvážející z msta soukenické suroviny, nebo vezoucí

do msta prádlo, nebo mnozí soukeníci mají najaté okolní mlýny a v nich

-spádací stroje (Hadina, Dolejší

Msto. Kvtinov, KJeteéná, Jo-

nášv mlýn). Po obvodu m-
sta lze spatiti rámy s napja-

tými sukny, tu i tam bývá i

.rozprostena vlna k sušení.

Na jisto zaslechneme pra-

videlný tepot prut postihaské

chasy, jež takto nkterým dru-

ihm sukna zjednává vlnatý po-

vrch. Neklamným znamením i-

ilého barvíství jest — potok.

Zdá se nám, že tu tekou proudy

inkoustu. Soukenickým ruchem

•vyznauje se zvlášt »Ceské

Msto«. Soukenictví zde trvá

najisto dle písemných doklad

od 15. století. V prvních dobách

byla vyrábna sukna jen pro

nejbližší okolí. Pozdji navšt-

vovány trhy vzdálenjší, hlavn

Linec, kamž picházeli kupci nejen z Rakous a Štýrska, ale i z Bavor, Uher

a Itálie. Rozhodující význam mly v minulém století trhy v Brn a v Plzni,

a bylo utvoeno trvalé spojení s Balkánem. Krom obyejného zboží trhového,

bývala tu ode dávna vyrábna sukna pro vojsko. Zvlášt v dobách válených

býval Humpolec spolehlivým dodavatelem eráru. Vojenská sukna též dodá-

vána do Srbska, Rumunska a Bulharska pímo, nepímo do Turecka a ecka.

Nejkrutjší rána stihla soukenický prmysl roku 1856 náhlým ukonením

krymské války. Kus sukna za 55 zl. neml do rána ceny ani 20 ziatých. Mnohá

zámožná rodina pišla na mizinu a pozbyla svého významu. Druhou kritickou

dobu prodlávalo soukenictví v posledním desetiletí minulého století. V nepí-

znivých okolnostech obchodních utonulo mnoho menších soukeník. Kdo však

vítzn tuto dobu pekonali, záhy se válkou burskou a ecko-tureckou vzpa-

matovali. Od té doby jest opt prmysl tento pevn postaven a v nejlepším

rozkvtu. Malí prmyslníci ovšem ásten vymizeli, prostední však zmo-

hutnli, více po továrensku se zaídili a 2 továrny pibyly. Nyní vyrábí se

zde hlavn sukna pro obchod (veloury, mandariny, dvojné tkaniny), pro sklady

jakož i pro zembranu, úednictvo poštovní, železniní a koské houn.

KOSTEL SV. MIKULÁŠE V HUMPOLCI.



Zásluhu o pemnu jednoduché výroby na výrobu moderní má pedevším

c. k. odborná tkalcovská zdejší škola. Velikého rozmachu dožil se obchod

detailní, nkteré z firem tch vyrovnají se velikým firmám cizozemským.

Dkanský kostel sv. Mikuláše iní rozhraní mezi námstím Riegrovým

a Palackého. Jest vystavn ve slohu gotickém v podob jednoduchého kíže.

Klenba lodi spoívá na dvou mohutných sloupech s osmi venkovských opr-

ných pilíích. V úzkém sklípku ped hlavním oltáem byl roku 1732 pochován

majitel Humpolce baron František z Deblína.

Na vži jsou ti zvony. Nejvtší z nich váží 1216 kg, z roku 1835 po-

cházející, byl pi pestavb vže roku 1895 Arnoštem Diepoldem v Praze

pelit. Nejstarší zvon »Jií«. vážící 392 kg, jest ulit za Krištofa z Roupova.

zvonaem Janem v Kostelci nad Orlicí. Nejmenší ,a nepojmenovaný zvon váži

pouze 61.6 kg. Ve štíhlé presbytení výšce visi malý umíráek. V roce 1885

byl farní úad povýšen na dkanství.

Na námstí ped kostelem stojí dvoupatrová díví obecná a mšanská
škola, jež má dvanáct tíd. Chlapecká obecná a mšfanská a pokraovati škola

prmyslová jsou umístny v nové, modern zaízené budov za mstem pi

silnici k nádraží vedoucí. Má 13 tíd. Mšfanská škola chlapecká byla zalo-

žena roku 1873, díví mšfanská roku 1883. Nová budova dvoutídní školy

evangelické jest umístna v ulici Komenského na »eském Mst«.
Kostel hbitovní, zasvcený sv. Janu Nepomuckému. byl roku 1864 ve

slohu gotickém ^ystavn. Nedaleko hbitova ti Jihlavské silnice postavili si

zdejší evangelíci v pozdním románském slohu v roce 1785 tak zvaný tole-

ranní kostel, nad jehož vchodem napsali:

/»Pod berlou císae Jozefa Druhého zastkvlo se svtlo s nebe vysokého,

že i staré skály vzácné pinášely ovoce svcené Kristu Spasiteli.

«

Týž chronostichon i latinsky. První bohoslužby byly v nm konány dne

9. íjna 1785. Rostoucí církvi byl kostel záhy malý a z ruky, nebof vtšina

píslušník jeho bydlela na »cském mst«. Vystavli si roku 1862 zárove
se školou (starou) kostel nový v románském slohu. Pvodní hezká, avšak

slabá vž byla v r. 1891 nahrazena nynjší ozdobnou vží renaisanéní 36 m
vysokou. Ti nové. akordem FBD naladné zvony obdržely jména Hus. Luther

a Gustav Adolf. Délka chrámu má 30 ni, šíka lil metr.

Synagoga byla vystavna v letech 17611 až 1702. Chová pes lilii let

sarou vzácnou záclonu ped schránkou s tliorou. Naproti evangelickému ko-

stelu jest budova c. k. odborné tkalcovské školy s nkolika nižnými kursy.

Byla založena roku 1884 a do vlastní budovy se pesthovala roku 1892. Za

mstem pi Svtelské silnici jest umístna od roku 1897 škola Inásko-rolnická.

iež byla pvodn založena jako škola zimní hospodáská již v roce 1888. Ob
tyto odborné školy vrn plni své poslání. Prvn iši zpsobila pevrat v sou-

kenictví, druhá pozvolna moderntsuje polní hospodáství \ celém okolí.

V bývalé budov chlapecké skol\ na Riegrov ilámstí jest prozatím

umístno c. k. okresní hejtmanství, iež bylo oteveno dne l. ervence r. I9i<>.
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Z dobroinných ústav lze uvésti mimo nemocnici a nemocenskou po-

kladnu, chudobinec, ústav polévkový a Díttv sirotinec, vystavný šle-

chetným lidumilem, továrníkem p. Emeriohem Díttem v jubilejním roce 1898

pro 30 chovanc. O.patrovna pro malé dti týmž zakladatelem založená, se

práv dostavuje. Roku 1908 založen Jubilejní evangelický sirotinec cis. Frant.

Jos. I. pro evangelické dti severovýchodních ech. Okresní museum honosí

se skvostnou a bohatou sbírkou

národních výšivek.

Z etných muž v dob
.poslední v Humpolci naroze-

ných, uvádíme pro šlechetné a

lidumilné skutky a vynikající

psobení jich pouze nejvýzna-

njší. Jsou to: mecenáš msta
Arnošt Píborský, továrník E-

merich Dít, spisovatelé Anto-

nín Komrs, František Trnka!,

prof. dr. Frant. Krištfek s bra-

trem prof. drem. Janem Kri-

štfkem a umlci: socha e-
nk Vosmík a malí Em. Trnka.

První zmínka o Humpolci

dje se v roce 1178, jakožto

celním mst pi »staré cest

Humpoleck«, jež vedla pohra-

niním hvozdem z Jihlavy pes
Vtrný Jeníkov, Humpolec, Zeliv, kolem Blaníku ku Praze. Touto cestou vra-

zilo vojsko Císae Zikmunda pes Humpolec a Lede dále do stedních Cech,

niíc a páiíc vše napoád. Soud dle pedhistorických nález, byl Humpolce

i s okolím obydlen již v dob hradištní. Prvním známým majitelem Humpolce

byl ád Nmeckých rytí. Roku 1233 prodal Humpolec i s okolím Zelivskúnu

klášteru, a klášter po dvaceti letech ádu Kižovník s ervenou hvzdou.

V roce 1325 bylo msto pipojeno k panství Jindicha z Líp a po jeho smrti

roku 1329 pešlo nedíln s panstvím Lipníckýin, Polenským a Nmeckobrod-

ským na jeho syny, kteí nkolikrát si panství vymovali. Humpolec si koupil

roku 1371 Václav z Dube, kterýž zídil v Humpolci první mstský úad a

propjil mstu užívám svého erbu — zavinuté stely.

Po nm vládl na Humpolci zemský sudí Ondej z Dub. Vzdav se zde

svého majetku ve prospch bratrovce Jindicha, sídlel na Zlenicích a tam

ukonili roku 1400 svj povstný »Výklad na právo zemské eské«.

Jindich z Dube odpykal svoji vrnost ke králi Václavu IV. nevraživostí

panstva a zapletl se do nešastné pe s Petrem Malovcem z Pacova, jež zp-
sobila jeho poddaným mnohé hoe a stala se osudnou Malovcovi, ásten

NOVÝ EVANGELICKÝ KOSTEL V HUMPOLCI.



i ekovi z Vartenberka na Lipnici. Svdi o tom 17 dopis Teboského
archivu (Cas. eského musea r. 1836). Poátkem února roku 1413 došlo patrné

k obléhání hradu Humpolce.

Jindich z Dube zemel na hrad Humpolci roku 1416. Po nm ujal se

panství Václav z Dub a z Leštna, jeho bratrovec a prvodce Husv do

Kostnice. V držení téhož pána dlouho nezstal, nebo byl považován za od-

úmrf myln a k ddictví se pihlásil Jan z Jenšteina, manžel Jindichovy dcery

Anežky, jež mu skuten pidleno bylo. Ješt ped rokem 1428 prodal statek

Arnoštovi z Leskovce. Tato doba patila k nejboulivjším v Cechách a zvlášt

v krajin zdejší sbírala se posila husitskému vojsku nejhorlivji a následovaly

rozhodné porážky vojsk kižáckých v létech 1420, 1421, 1426, 1431 a poslední,

le nešastná 1434 u Lipan. Tam humpolecký Arnošt z Leskovce, Mikuláš

z Borotína a jimi pánové »Jedno.ty« rozhodli, zabránivše spojení husitských

voz, boj ve prospch Panské jednoty. V následující dob míval Leskovec

asto dležitý úkol, jsa tlumoníkem královny Alžbty a práv malého Ladislava

Pohrobka. Roku 1454 byl již pánem na Humpolci jeho syn, téhož jména Arnošt.

Po synech Jetichu, Bohuslavu a Vlachyni zstaly ti památky, totiž po-

tvrzeni cechu krejovského a postihaského z roku 1462, obnovení odmrti
z roku 1483 a psobením jich od krále Vladislava II.. obnovení prvních výro-
ních trh na dni sv. Filipa a Jakuba a na povýšení sv. Kíže. Každý z nich

trval 14 dn.

ByLo pro msto velikou nehodou, že bylo 2. zái 1496 prodáno Janu Trkovi

z Lípy na sousední Lipnici. Z kupní smlouvy jde na jevo, že patily tehdáž

ke zboží Humpoleckému: Hrad v Humpolci, msteko Humpolec s poplužím a

poplužním dvorem, domy, krmy, kmeí dvory, vesnice Cejov, Kamenice,

Liské, Bransoudov, Plakov, Leština, Skála a Komorovice, pak stíbrné doly

v Humpolci a kostelní podací právo ve Skále. Za to utržili 6000 kop eských
zroš.

Pan Jan Trka starší z Lípy a Lipnice náležel k nemocnjšímu toho asu
panskému rodu v echách a zapletl celý svj rod do obrovského sporu

s Bokem z Kunštátu. Chystalo se mezi obma rody k vážné válce a verbo-

váno žoldnéstvo nejen v echách, ale i v Rakousích a Slezsku. Sám král

musel dtkliv zakroiti a na oba soupee pole sbírati. Když nebezpeí po-

minulo, pojal Jan Trka, proživ trapnou nejistotu na svém vetchém hrad
Humpolci myšlenku, postaviti na ochranu Humpolce hrad nový, pevný a bez-

pený. Nedostavl-li on nový hrad »OrIík« sám, jist uinil ku stavb ádné
pípravy. Zemel roku 1514. Po nm vládl v Humpolci a na hrad Orlíku nad

Humpolcem, v Hcralci a Vtrném Jeníkov jeho syn Zdenk. Týž potvrdil mstu
na den sv. Václava 1559 všechna dívjší práva a dal slib, v mst nikdy pivo-

varu nestavti.

N,a pergamenu jest doslovn: Já Zdenk Trka z Lípy a na Orlíku nad

Humpolcem oznamuji tímto listem «, hyl to tedy první pán, píšící se »na

Orlíku nad Humpolcem*.



Již roku 1560 odprodal pustý zámek Humpolec, hrad Orlík, Cejov a Bran-

soudov Janu z ían na Kosové Hoe za 6350 kop eských groš, ímž bylo

panství Humpolecké od panství Heraleckého odtrženo. Nový pán vymohl roku

1562 na císai Ferdinandu I. nejen potvrzení dvou dosavadních trh výroních,

ale i tetí osmidenní trh na den sv. Klimenta. Po jeho smrti roku 1577 ujal

se panství Jan Jií z ían. Za to, že potvrdil všechna dosavadní práva, že

sprostil msteko obtížné roboty a zakázal zvtšení potu dosavadních S9 po-

dílník na pivovarech a dal tu neobyejnou výsadu, že nemusili mšané
žádné budoucí vrchnosti uznati, pokud

by jím dosavadní práva nezabezpeila,

zvýšili Humpoletí dobrovolné dosa-

vadní poplatek z 25 na 50 kop groš,

zavázali se platiti z každého vedra vy-

cepovaného vína po 3 groších eských,

odvádti ron 3 kopy slepic a každý

soused po 10 vejcích. Roku 1580 pi-

koupil vsi Hnvkovice a Svtici za

1200 kop.

Po jeho smrti ujala se panství jeho

cho Johanka, rozená z Ofbramovic,

jež odprodala je dne 2. února 1588 nej-

vyššímu zemskému sudímu Kr. Karlovi

Roupovci z Roupova za 12.000 kop. R.

1597 slevil R. msteku nkteré po-

divné povinnosti, jako byla povinnost

pro vrchnost chovati psy, choditi na lo-

vy a hony. Slevil poplatky z vaení piva

a závazek 3 kop slepic na polovinu.

Zdarma to nebylo. Mšfamé odstoupili vrchnosti právo k vaení piva a ne-

várení byli nuceni odvádti ron 34 a pl korce ovsa a ve žních 276 dn
pracovali v poli. O 4 roky pozdji (1601) pikoupil od Jana Rudolfa Trky

z Lípy Heralec, Pavlov, Slavní, Skorkov, Kojeín, Radov, Kamenici, Plakov

a Mikulášov.

Od té doby se psal »Na Orlíku nad Humpolcem a na Novém Herálci«.

Jsa nejvyšším zemským sudím, všímá! se ovšem piln politických záležitostí

a choval se k politicko-náboženským tenicích oboustrann, byl za to obma
stranami pronásledován. Direktoi mu uložili bezúroní, 41etou pjku 10.000

kop míšeských groš a císaští komisai obvinivše jej ze vzpoury, zabavili

ani 27. ervna 1623 veškeré rozsáhlé jmní, totiž panství Manétínské, Humpo-

lecké, Heralecké, Roupovský dm v Praze a 2000 kop eských groš.

Státem zabrané panství Humpolecko-Heralecké bylo 25. íjna 1623 pro-

dáno cizozemci Filipu, staršímu hrabti ze Solmsu za smšnou sumu 71.369

kop míšeských groš, z nichž mu ješt bylo císaem sleveno pes 20.000 kop.

PARTIE Z HUMPOLCE.
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\ té dob konána v mst katolická protireformace jezuity, vyslanými z Krum-

lova a Jindichova Hradce za asistence vojenské. Mnozí obyvatelé zanechali

všeho a utekli se na panství Tebíské na Morav.

Po Filipu starším pevzal panství roku 1629 Filip Adam hrab ze Solmsu,

pak Vilém Václav z Talmberka, po nm jeho' vdova Voršila, zase jiný Filip

ze Solmsu a po nm jeho dcera Joseiina r. 1670— 1708. Tato paní vydala

r. 1686 první nmecky psaný list. potvrzujíc posavadní práva. Provdavši se

16. ervna 1708 za Sigmunda z Konigseggu, prodala celý svj majetek Michalu

Agacovi, svobodnému pánu z Kirchner za 142.000 íšských zlatých. Ten pak

prodal je r. 1714 Josefovi z Gaisithéhnu a ten zase o 3 roky pozdji Arnoštu

Augustovi, íšskému hrabti z Metternichu. Po nm je zddila jeho sestra

Fleonora, hrabnka z Regálu, jež vystavla ku zlepšení polního hospodáství

dvory v Dubí, Svtlici a Nový Dvr. Po 12tiletém hospodaení prodala celek

za 241.000 zlatých Maxmiliánovi, baronu z Deblína na Hobzí.

Od sleny Solmsové ml Humpolec se svými pány rozhodné neštstí. Ne-

bylo-li panství záhy prodáno, jist pán zemel. Tak se v letech 1708—1732

vystídalo 5 pán. Baron Max Deblín tu pobyl jen 3 léta. Za jeho syna a ná-

stupce vypukla válka o korunu polskou. V Humpolci ocitli se Rusové a po-

byli tu r. 1736 od února do kvtna. Tetího íjna 1741 táboilo zde 700 našich

husar a hned po nich sbor Lobkovicv, ítající 11.000 muž všech zbraní.

Hned zase po nich tu ádili od 1.—12. ledna r. 1742 Sasoxé. V roce 1747 celý

rok tu ležela setnina pluku Wolfenbtelského se setníkem Schmalzerem. Baron

Deblín zemel roku následujcího 1748, byv do hrabcího stavu povýšen. Po-

hroma válená a špatné hospodáství pivedlo jeho syna a ddice hrabte

Maxmiliána na mizinu. V exekuní dražb r. 1752 koupi] panství uherský

šlechtic, dvorní rada Jaikub, baron z Neffzernu. za 158.897 zl.

Staral se o Humpolec poctiv. Již roku 1755 vymohl na císaovn Marii

Terezii pro Humpolec každé stedy týdenní trhy na dobytek, obilí, vlnu, pízi

a potraviny, stvrdiv již rok ped tím všechny dosavadní výsady msta.

Roku následujícího položil základní kámen k nynšímu pivovaru. Podporoval

postavení synagogy. Soukenictví podporoval zpsobem vydatným, založiv zde

veliké skladišt vlny. Také i v Herald postavil továrnu na sukna a ve Slav-

nii zaídil veliká blidla, pestavl hospodáské dvory, peložil humpolecký
hospodáský dvr z msta (na Korábe) na nynjší jeho místo pod Orlíkem.

Roku 1774 vzbouili se jeho poddaní, vypovdvše robotování. K násilnostem

nedošlo. Ob strany slteVÍVŠe nco. smluvili se po dobrot.

Dne 13. února 1782 byl na zdejší radnici slavným zpsobem vyhlášen

toleranní patent Josefa II.

Z potlaovaných a tajících se eských bratí pihlásilo se clo 11. kvtna
161 lenu. Pijavše vyznání augsburské, vystavili si svj vlastní Kostel roku
!7S.S a tu již sbor ítal 46 rodin. Neffzeru zemel r. 17.S5 a byl pochován

v heraleckém kostele, kterýž sám založil a farnost sestavil.

Kho syn Konrád pronajal a pozdji rozdlil dvory \ Humpolci. Svtlici



a Kojeín na ddiné familie a založil nové vsi Rozkoš a VilémóV a konené

roku 1804 prodal Humpolec i Heralec za 485.000 zlatých hrabti z Wolkenstein-

Troszburka, rytíi Maltézského ádu. V nastalých Napoleonských výbojích zi-

movala tu setnina myslivc, ruští kozáci a roku 1805 pluk pchoty s nkolika

setninami hulán a dragon. Následujícího dne po nich (25. listopadu) pišli

nepátelští Bavoi a Francouzové. Vynucovali násilím válené dan až do své

porážky mezi Nmeckým Brodem a Jihlavou. Poslední den v prosinci byl Hum-

polec sice nepátel úpln zbaven, ale také dokonale ožebraen.

Znieného msteka otcovsky se ujal hrab Wolkenstein-Troszburk, pro-

hlásiv je listem ze dne 3. ervence 1807 za svobodné, ochranné msto. Na

výkup z dosavadních povinností vzal pouze 8000 zlatých. Nežli tato postupní

listina byla úady schválena, vystídali se zde ješt Jan Arnošt, jeho manželka

Karolina a hrabnka z Trautmannsdorfu. Celý akt byl ukonován až dne 2.

ledna 1836.

Plných 41 let plynul tu život tichým proudem, pouze rok 1832 zanechal

zlou pam. Mor od 12. íjna do 8. prosince schvátil 300 osob. Události r. 1848

nalézaly zde živého ohlasu. Dny, které tu strávil Havlíek, byly považovány

za národní svátky. Nedlouho ped vzdáním se trnu povolil císa Ferdinand

dne 14. kvtna 1848 mstu 4 výroní trhy. Válený rok 1866 minul bez

zvláštních nehod, a o píslušníky pruské armády nouze nebyla. Od toho roku

zavládla v mst snaha po opravách. Peováno o zvelebení zevnjšku msta,

o školství, úpravu silnic a založeny penžní ústavy. Dávná tužba po dráze

byla splnna 1. záí 1894. Souasn s otevením lokální dráhy byla i otevena

od 1. do 9. záí krajinská výstava hospodáská, prmyslová a národopisná.

Ponvadž se výborn zdaila, byla ve dnech 28. a/ 30. záí 1906 poádána

zase výstava lnáská, ve dnech 5.— 12. zái 1909 výstava zahradnická, ovoc-

náská, spojená s výstavkou umleckou.

Úzce s djinami msta souvisí djiny dvou zdejších hrad — hradu Hum-

polce a Orlíku. O tom, že hrad Humpolec existoval vbec, máme nkolika-

násobné písemné doklady, nevíme však již s bezpeností, kde stával. Byl již

roku 1560 nazýván pustým zámkem na rozdíl od nového hradu Orlíku. Dle

mého osobního náhledu stával »na Panském vrchu«. Mluví pro to tyto dvody:
Jméno kopce. Píhodná poloha u msta, píhodnjší než kdekoliv jinde.

Hned pod Panským vrchem, v místech, kde jest nyni dm p. 265, zvaný »Ko-

ráb«, býval do roku 1766 panský hospodáský dvr. Vrchol kopce

jest u r o v n á n a posud drobnými kousky cihel poset. Z boku kopce po> se-

verním svahu bylo ped asem vybráno velké množství stavebního kamene,

po rznu nasypaného, nikoliv lámaného z vrstry. Roku 1906 byl opt týmž

zpsobem tžen k stavb cesty Humpoleekobudíkovské. Tehdy nesl zejm
stopy požáru, bylf skoro na pí každý kus do ervena vypálen. Na n-
kterých velkých kusech posud držela malta. Pi hledání kamene na jižní

stran roku 1910 byly nalezeny mlce pod povrchem ornice kusy žuly opra-

cované, snad ušlapané, zejmé úlomky schod. Pi stavb nové ulice (Na dom-



kách) bylo nelezeno nkolik železných hrot šípových. Nálezy step
velkých tuhových nádob nejsou v tom okolí žádnou vzácností. Za píznivých

okolností jest zcela dobe pozorovati po severním svahu Panského vrchu dva

kulem vrchu se táhnoucí prohloubené pásy. Jsou to zajisté zaházené a proto

kypejší a více se šlehající hradební valy. Zdá se. že hrad Humpolec

druhdy vyhoel a více obnoven nelni.

Hrad Orlík byl vystavn hned na poátku Id. století buto Janem

starším z Lípy nebo jeho synem Zdekem. A u zdí jeho nepítel se nikdv

neobjevil, byl pece již ve druhé polovin stol. XVII. sešlý a panstvem opuštn

(Solmsové). Víc než sto let jest úpln spustlý. Sídlívali na nm Trkové

z Lípy, Ríanští z ían, direktor zemské vlády Raupovec z Raupova a Solm-

sové, kteí penesli sídlo do Heralce, kdyrž císa Leopold rozkázal, aby ve-

škeré hrady byly ponechány spustnuti a panstvo aby zbrojnoše rozpustilo.

Jm

ZÍCENINY HRADU ORLlKA.

Ze zícenin sotva poznáváme rozdlení hradu. Na stran východní (k

Rozkoši) býval obehnán dvojitým píkopem. Mezi prvním valem a hradem

byly po obou stranách brány (dosavadní vchod) a ochranné zdi. objímající

znaný prostor 20 m široký a 28 m dl. Pedhradí po levé stran brány

D3 lo 10 ni sir. a 8 m dl. Od konce východního výbžku hradební zdi byla ješt

s hlavní zdí k severu ve vzdálenosti 10 metr ze rovnobžná. Prostor mezi

obma byl z hradu pístupný brankou. Byl to asi ochoz. Blízko od nho v levo

byla mohutná bašta k ochran zdí po severozápadu a severovýchodu. Pední

hradební zed byla chránna jinou baštou poblíž druhé branky a tetí baštou

v pedním levém rohu. Na severozápadní stran byla skoro strmá skála bez

val. V jihozápadní ásti byly byty panské palác v prwtjší ásti, do níž

se druhdy vcházelo branou po padacím most (vchod nynjší) byly Stáje,

hospodáské stavení a prostranný dvr, v jehož východním rohu byla studnice.

Z tohoto dvora vcházelo se do paláce úzkou, posud dobe zachovalou brankou

po druhém padacím most. Pod ní byl hluboký sklep — prý vzení. Hned vedle

je vysoká vž hlídka S niž býval ješt na poátku minulého století roz-



hied na 10 mil po okolí. Od té doby mnoho z ní ubylo a má silnou trhlinu až

k základm. Jest pravdpodobné, že z ní bývala chodba do studny v lese pod

hradem. Jest jisto, že ze studny smrem k hradu jest vytesána podzemní

chodba.

Za nkolik minut sejdeme s hradu po severním svahu ke zbytkm štol po

bývalém dolování na stíbro. — Cordieritová žula prolamujíc svrchnjši

vrstvy žuly normální vyhrnula z nitra zem leckteré vzácné nerosty. Diorit,

idokras, wolastonit i žíly stíbronosného arsenopyritu a galenitu, z nichž tu bý-

valo stíbro tžíváno. Ve smru štol na východ nacházíme ješt dlouhé ady
jam. z nichž byly rudy povrchn tženy.

ZÁMEK HERALEC.

Znak msta Humpolce se skládá ze tí ástí, z nichž každá jest erbem

jedné tu panovavší panské rodiny. Základem jest zavinutý šíp (odivous) pán
z Dube, nad ním jsou skíženy vidlaté parohy Leskovc, mezi nimi nejvýše štít

pruhem bílým, erveným a erným ve tré rozdlený — erb Trkv. Základní

barva štítu je ervená.

Uinivše si Humpolec stedem vycházek po okresu, vyjdeme si pede-

vším po silnici Nmeckobrodsk. Hned pod hradem Orlíkem projdeme nej-

mladší vesnicí celého okolí Rozkoší, jež byla založena s nedalekým V i 1 é-

01 o v e m na samém konci XVIII. století. Lesem vroubenou cis. silnicí pi-

jdeme do Skály, starobylé to osady s kostelem P. Marie na vysokém skal-

ním ostrohu. Od Skály na západ je ves L e š t i n a. Odboíme-li hned za Roz-

koší v právo na okresní silnici, pijdeme kolem pkného rybníka »Touškova'<

do Dube, kdež jest mlýn a hospodáský dvr velkostatku Heralce. Naproti

tomuto dvoru pi silnici Nmeckobrodsk jest jiný dvr »I3rasoudov«. Bli-

zonnko odtud na sever vesnice Zdislavice. Mezi Vilémovem a Dubí leží

Plakov. Lokální dráha prochází jeho stedem a má tu zastávku. Od Dubí

na jih leží velká vesnice Kamenice, jež velmi pípadn byla nazvána pro



množství kamene — žuly — zde se vyskytující. Zula jest namodralá, velmi

drobnozrnná a proto dobe štípatelná a leštní schopna. Pomníky, náhrobní

kameny, schody a žlaby se odtud daleko vyvážejí. V blízkosti Kamenice jest

mstys
HERALEC. Leží na dráze Humpolec-Nm. Brod, má 136 dom s 921

obyv. Zdá se býti založen ádem Nmeckých rytí ped koncem XII. století.

Ješt ped r. 1226 náležel Želivskému klášteru. Pozdji vystavenou tvrz držel

Oldich z Ríam a Kivsoudova, jenž zemel bez ddic. Král Václav daroval

ji jako statek odumelý Rainerovi z Florencie a ten ji zastavil r. 1305 Se-

dleckému klášteru. Pozdji se dostal Jindichu z Rožmberka, a ten jej vym-
nil s biskupem Janem z Dražic r. 1307. S pikoupeným Kojeínem, Radovera,

Bezdkovem. Kvtinovém. Kvaseticemi, Michalovicemi, Hurtovou Lhotou. Vi-

tonínem. Volichovem a Babicemi zstal delší as v rukou pražských biskup.

R. 1446 prodal jej císa Zikmund Mikuláši Trkovi z Lípy na Lipnici, ve kte-

réžto rodin zstal až byl pikoupen k panství humpoleckému Roupovcem r.

1601. V dobách válených zašla tvrz a nynjší nový zámek byl vystavn v 1.

1653 —1661 v sadech poblíž tehdejší vsi.

Zdenk Trka z Lípy odkázal ve své závti bratru Mikuláši statek tento,

vyjmuv stíbrné doly u Pavlova a Slavníoe. V I. 1496 až 1560 a zase v 1601

až 1807 splývají djiny Heralce a Humpolce v jedno. Po hrab. Fr. Wolkenstein-

Troszburkovi vládl tu v 1. 1812—1815 syn téhož Arnošt, r. 1S15— 1817

manželka Arnoštova. R. 1817 koupila jej hrabnka z Trautmannsdorfu za

400.0110 zl., pak jej pevzal její syn Jan za 350.000 zl.. po nm dcera Gabriela

r. 1846— 1884. Tohoto roku koupil jej dr. R. Gross za 835.000 zl. a od jeho d-
dic nynjší majetník Anna Mihicrová r. 1891.

R. 1800 byl Heralec povýšen na mstys s právem na týd. trh každého

1. tvrtka v msíci a na 3 trhy výroní.

K povznesení místa zajisté pisplo nejen penesení panského sídla, ale

i ilé dolování na stíbro v nejbližším okolí. Dosud nalézáme po nm stopy u

rybníka »Horní rybárny«, nad Slavnícm a u Kojeína. kdež byly oteveny

doly v r. 1348. Nad Slavníem se posud íká »Na štle«, a rozsáhlé haldy lze

z daleka vidti. Podobné zbytky nalézají se i u Branišova. Zdejší ruda byla

stíbrem velmi bohatá. Dosvdují to slova hormistra Lazara Fckera v c. k.

ííub. .archive z r. 1598 i nejnovjší zkoušky dr. 15. Katzra. Na podnt téhož jal

se podnikatel Viktorin z Mlníka u Slavníe r. 1895 znovu dolovati. Prvotní

vydatná žíla se zbytky dolování z 15. stol. byla opt nalezena, ale pro náhlé

zlevnní stíbra práce zanechána.

Pi zániku jest pkný park a skleník. V mstysi je fara a kostel, zasvcený

sv. Bartolomji, škola od r. 1792 je nyní ptitffdní; pošta, telegraf, ústední

panství, k nmuž patí dvory v Ueralci. Kojciné, Dubí. Brasodové. lluévko-

vicích a parostrojní pivovar v Humpolci.

Pi silnici z Heralce do Skály leží vesnice B o k o \ a pi silnici Uera-

lecko-Nmeckobrodské Koje in, dále na sever Radóv se mlýnem. Jižné
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od Heralce v rozsáhlých lukách za rybníkem Skór kov. Silnicí k jihu smu-
jící pijdeme nejprve do Slavní e,' kdež bývalo ped husitskými válkami

síedisko dolování na stíbro. Zbytky po nm nacházíme nejen zde. ale i u Mi-

kulášova, Pavlova, Kojeína a Branišova. Silnice vnouje se za Slavníem do

velikého, zachovalého lesa »Temníku«. zbytku to slavného lesa pohraniního

a vychází z nho ped Vtrným Jeníkové m,

VTRNÝ JENlKOV patí ku prastarým osadám naší krajiny. Jist stával

již r. 1226. Ležel druhdy jako nyní na pomezní cest Humpolecko-Jihlavské

v ln ohromných pohraniních

les. Jer.íkovské panství náleželo

do r. 1468 Zelivskmu klášteru.

Toto roku bylo zastaveno a rok.i

160(1 prodáno lipnickým Trkm,
avšak již následujícího roku kou-

pil je jihlavský mšfan Mat. Štu-

bík z Konigsteina, po jehož smrti

bylo zastaveno Magd. Trkové.

Z pozdjších majetnik tu byli:

hrabata z Trautmannsdortu do v.

1651, hrabata z Monrechieru do r.

1664, hrab. z Potting do r. 1678.

Jan Vltavský z Mannswerhu do

r. 1690, rytí Pachta z Rájová do

r. 1698 Juali z líiniirye rif r

1719, rytí Jan z Minetti do roku

1744. Toho roku je daroval Vla-

skému špitálu na Malé Stran, po

jehož zrušení pipadlo veejným
nadacím roku 1789. Roku 1838

bylo prodáno hrabti z Rummers-
kirchenu a roku 1881 koupila je liberecká spoitelna za 610.000 zlatých, od

té roku 1904 Richard Fiedler a po jeho smrti rdku 1906 pipadlo jeho vdov
Fantišcei Po provdání za hrabte Magnani-ho Františka jsou spolumajiteli

hrab Fr. Magnani a jeho cho Františka od 1. dubna 1910. V r. 1911 koupil

panství JUDr. Otto rytí Mettal. Jeníkovský kostel vystavl r. 1720. rytí Mi-

netti. Nyní je filiálním a patí k Branišovu. Škola je zde od r. 1778 a jest nyní

tytídní. K panství patí: dvr ve Vtr. Jeníkov, Velšov, Branišové, Ústí.

Zbylitech a Šimanov. Mimo myslivnu v Maršov jest 7 hájoven.

Ve Vtr. Jeníkov jest 135 dom a 847 obyv., pošta, obvod. léka, úst.

správa velkostatku, 4 škrobárny, 2 mlýny, šindelka a lihovar. Do Humpolce

13 kilometr.

Vtrný Jeníkov užívá od XIV. stol. znaku. Ve štít jest dvr podoby

tverce se stíbrnou zdí a branou s vytaženou míží. Otevená brána má zlaté

ZÁMEK HERALEC.



pozadí. Od Vtr. Jeníkova spadá silnice píke k Jihlav. Dva vrchy jsou tu na

stráži pomezní — vrch Peklo 699 m a Strážník 71_' m nad lil. moe.

Zde byla prastará zemská brána a odehrál se u ní mnohý akt zapomenu-

tých již djin eských.

Cesta druhým smrem nás vede k jihu okresu. Útulným stínem pejdeme

lesy Humpolecké a vyjdeme u Kráso nova. Dále po silnici Jihlavské pišii

bychom do Kal ho v a, o nmž se vypravuje, že tu stoje u kíže pi silnici

pehlížel Napoleon r. 1805. svoje vojsko. Sejdeme však s hlavni silnice na



je K 1 e t e n á se dvorem arcibiskupského panství a mlýn. Poblíž je dvr Š i-

mo nicky. Zde rýžoval v letech 1617.—1621. majitel Zeliva hrab z Tolletu

zlato. Nyní je v tch místech rybník. Zde také poíná Zelivka initi svoje roz-

marné záhyby a vytvouje rozkošné údolní zákoutí, jemuž rovného tžko po-

hledati. Opouští smr severo-západní, proudí opan smrem jiho-západním

k Hrobskému mlýnu, pak se otoí zase ve smr severo-západní a od ústí

Hejlovského kroutí se jako poranný had k severu. Pod Petrovickým mlýnem

nad Novou valchou obrací se k západu, kterýžto smr zachovává až za Zeliv.

2 EL IV.

V tomto tichém, éarokrásném údolí jsou dv cechovní valchy humpoleckých

soukeník — blíže ke Kletené »valcha u Kordovských«, blíže k Petrovicm

»Nová valcha«. Zde u Nové valchy rozplýtvala píroda své nejlepší divy. A

chystá se i div umlý. Mezi obma valchami je projektována velkolepá údolní

pehrada. V mohutné oklice Zelivky leží S e d 1 i c e a na východní stran, na

\ ysoké náhorní rovince Hnvkovice.
Pustíme-li se íšskou silnicí z Humpolce pímo na západ k Zelivu, sle-

dujeme starou pohraniní cestu, kterou se za nejstarších dob chodívalo z Ji-

hlavy pes Vtrný Jenikov, Humpolec a Zeliv kolem Blaníku ku Praze. Nejprve

mineme samotu »Trucbábu« s dobrým hostincem a ušedše 6^ km, mineme po

pravé stran vesnici Petrovice. Na návsi stojí starobylá kaplika. Odtud

v lévo od silnice vine se Zelivka v hlubokém romantickém údolí kolem obou

valch. Na další cest uzíme na právo Lískovice aVitice, v levo Ves-
nika pekvapeni staneme nad náhle se objevivším Zelivem, jenž se prostírá



po obou stranách Zelivky v útulném údolí. Patí mezi prastaré osady této kra-

jiny, emuž nasvduje nejen jméno, ale i nalezené zde památky z doby pohan-

ské (esovité záušnicc, popelnice, žárovišt atd.). Ve XIII. století byla zvána

Zelevec, Zelivec, v XV. stol. Tttice. v XVI. a XVII. stol. Ceetice a Nový

Zeliv. Nyní má ve 112 domech 940 obyvatel a tytídní školu, úad farní, po-

štovní, telegrafní, obvodního lé-

kae, ústední správu klášterního

panství a etnickou stanici. Po-

nvadž leží v rozkošném údolí se

všech stran ped vtry chrán-

ném, pouze 405 m nad moem,
bývá vyhledáván k letnímu po-

bytu. Mlýn, škrobárna, 2 pily a

šamotárna, letní byty. Do Hum-

polce 105 km.

2 e 1 i v s k ý klášter leží

na stoku eky Zelivky a Trnavky.

Byl založen roku 1139 knížetem

Sobslavem I. a jeho chotí Adle-

tou pro benediktiny. První osada

byla povolána z kláštera Sázav-

ského a prvním opatem byl Reg-

nard. Po smrti Sobslava byli Be-

nediktini biskupem Danielem ze

Zeliva vypuzeni a klášter dán

praemonstratm, kteí jej svými

eholníky s opatem Qotšalkem o-

sadili. Již tímto svým prvým

opatem nabyl klášter chvalné

povsti a slávy. Qotšalk naroze-

ný r. 11 16 v biskupství Rýno-Kolínském studoval v Kolín n. R a v Paíži a již

v dvacátém svém roce vstoupil do proslaveného praemonstratského kláštera

ve Steinfeldu v témže biskupství.

—

Z kláštera tohoto vysíláni byli bratí na všechny strany do nov založených

klášter a ježto pracmonxtrati nu úkor jiných eholí, zvlášt benediktin, tšili

se veliké oblib, klášter steinfekLský sotva postail dodávati »bílé bratry«, jak

se praemonstratm íkalo — do nových sídel, 'lak roku 1142 pivedl Gotšalk

nkolik mnich své ehole do kláštera na Strahov, založeného králem Vladi-

slavem Po svém návratu do Steinfeldu vyvolen byl tam r. 1148 za opata pro

klášter Zelivský, kamž po mnoha útrapách roku 1149 s družinou mnich pibyl.

Brzy na to zakižii klášter Louovidký pro jeptišky svého ádu, osadiv jej, jakož

i kláštery Kounický a Berneeký eholními sestrami z diecése Rýno-Kolínské.

Ze Zeliva vyslal pak r. lisí bratry do nového kláštera Jarošského (Geras)

CHRÁM P. MARIK V 2EL1VE.
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v Dol. Kakousích. Veškeré tyto kláštery byly pod jeho dozorem a pivedl je

na vysoký stupen, získav jim povst tu nejlepší. Navštíviv ješt kapitolu svého

ádu ve Francii, zemel 11. února 1184 v Louovicích a pochován s velkým

nákem spolubrati v Želiv. Byl to muž neobyejný, o nmž kroniká Qerlach,

první opat kláštera Milevského napsal: »Jako olej rozlitý jest jeho jméno vy-

hlášeno po Cechách, Morav i Rakousku, ano po celém ádu našem, a sám

svým úsudkem byl nejponíženjší všech«.

S ním jako by byla zašla na dlouho Zelivu dobrá hvzda jeho, nebof ne-

bylo tém jediné doby, aby nebyla se tžce dotkla starobylého kláštera, sti-

hala? jej rána za ranou a to nejen v dob válené, ale i v míru. Spustošilif

jej Branibon i Korutanci v létech 1307—1310, Táboi v létech 1420,

KNIHOVNA ZELIVSKÉHO KLÁŠTERA.

Švédové 1645—1648. Král Jií potrestal Želiv v roce 1465 tím, že veškeré

statky Zelivské zastavil Burianovi Trkovi z Lípy za 3000 kop eských groš.

Burian Trka vypudil již r. 1468 praemonstráty z kláštera a jeho potomci

Mikuláš, Melchizedek. Mikuláš II.. Ferdinand. Mikuláš III., Maxmilián a Jan

Rudolf Trka tu pobyli do roku 1600. Toho roku koupil želivsk panství Prokop

Dvorecký z Olbramovic. Již po roce je prodal Janu Hofmannovi, svob. pánu

z Grynpychlu. Roku 1617 je koupil Karel z Toleta na Griesbachu. Súastniv se

vzpoury proti Ferdinandu II., byl r. 1621 pokutován doživotním žaláem

a ztrátou statk, jež koupila Marie Magdalena Trková na Lipnici za 20.000

míšeských kop. Císaskou resolucí ze dne 19. ervence 1623 bylo panství

Zelivské vráceno praemonstratm na Strahov za náhradu 10.000 zlatých.

Již r. 1643 bylo pomýšleno na obnovení samostatné správy klášterní.

Bylo smluveno, že Strahovu budou Zelivem nahrazeny všechny útraty a že mu
budou navždy postoupeny moravské statky, druhdy Zelivskému klášteru



náležející. Dále se zekl Zelivský klášter práv na dchody z jihlavské fary

a Milevského kláštera, uznal Strahovský klášter za svj mateský a povolil

mu užívati erbu peložených klí. Sotva že byla dohoda provedena, musili

klášterníci znovu ze Zeliva utíkati a to ped Švédy.

Za opata Siarda (1661—1677) byly pikoupeny dvory v Jiících a Neicích

a statek Lhotice (Šádova) se Lhotkou, Speici. Miletínem, Viticemi a Milo-

hosticí. R. 1680 hostil klášter cis. Leopolda I. i s rodinou a družinou. Prchal
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souasníkem a spolupracovníkem byl malí Josef Machek. rodák z Mladých

Díšf. Pobyl delší dobu v Itálii, aby se v práci zdokonalil. Od nho pochází

obraz sv. Jana Ktitele na hlavním oltái v Ml. Bíštích. Hlavní innost obou

spadá do tvrté desítky stol. XVIII. Zde byl eholníkem knz Jan, pozdji

smutn proslulý Jan ze 2eliva, nebo Jan Želivský zvaný.

Ke skupin klášterních budov náleží kostel se dvma vžemi, jednopatrový

konvent, dvoupatrový, starob. T r k v hrad, praelatura, dva úednické

domy, pivovar, sklennik. dm pro zahradníka, rozsáhlé stáje, kolny, stodoly a j.

Tak zvaný Trkúv hrad vystavl Burian Trka z Lípy, když se byl

roku 1468 zboží želivského násilné zmocnil, aby se nov nabytým majetkem

ujistil. Hrad tento, pozdjší sídlo opatovo, vystaven byl na skále nad Zelivkou

naproti klášteru. Na jeho opevnní dal si nový pán velmi záležeti. Byla to

neobyejn dkladná stavba o dvou poschodích, jejíž zdi byly v prvém

poschodí 10 stevíc silné. Ostní oken a dvei byla krásn zdobena a vtší

ás budov, jež na severní stran nad Želivkou opevnní nepotebovaly, mla
ráz pozdní gothiky. Jedna z bašt upravena byla velmi pkn na opatskou kapli.

Poslední zhoubný požár zdolal i tuto zdánliv nedobytnou stavbu, jež nemla

daleko Široko soupee.

Želivský klášterní chrám byl vystaven v r. 114S slohem románským,

po velikém požáru r. 1.375 pestaven gotickým slohem. Skládá se ze tí lodí-

a presbytee, v jehož ele stojí oltá s obrazem Narozeni Panny Marie od

V. Noseckého. Umlecké fresky v klenb a na stnách provedl Jan Kalina.

U mariánského obrazu stojí sochy ty prorok a nad obrazem sochy svatého

Augustina a Norberta. Ped hlavním oltáem je hrobka bývalých opat,

uprosted hlavní lodi hrobka posledního Leskovce Jana Krištofa a jeho choti,

v levé lodi Vraždu z Kunvaldu a v pravé lodi Josefa Jaroslava hrabete

Vžníka. Mezi obma vžemi tvaru barokového (ped požárem) jest v portálu

kamenná socha Panny Marie se dvma andly a na štítu obrovská 5 q tžká,

zlacen:, monstrance. Na severní vži jest jediný 43 cent vážící zvon, n;a již. vži

jsou ti zvon;., rzné velikosti. Na sever od kláštera rozkládá se hbitov

s kostelíkem sv. Petra a Pavla, vybudovaný v nynjší podob po válkách

husitských.

Klášter utrpl velmi mnohých škod ohnm: tém úpln byl znien

v letech 1375, 1712 a 12. srpna 1907. Posledním požárem, kterýž vznikl pi

mlácení ve stodole, byly znieny stodoly se sklizní, Trkúv hrad, praelatura,

pivovar, úednický dm. stecha jižní vže s jedním zvonem, všechna hospo-

dáská stavení a náadí se zásobou píce, v obytných staveních obrazová

galerie veškerých praelát želivských od 14 stol. do nynjška, starožitné

umlecké památky, nábytek, ornáty, drahocenné kostelní nádobí a museum.

Pouze archiv a sbírka mincí byly zachránny. Celkem cenna byla škoda na

300.000 K.

K panství 2 e 1 i v s k é m u patí hosp. dvory v Neicích. Šimonicích,
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Milosticích, Zeliv, Temechov, Jiících, Báé, Lhoticích, a Smrdov. Myslivny

jsou v Zeliv, eraku, Libicích. Semožatech, a Šimonicích.

Poblíž Želiva jest Bol echo v, Brtná ,a menší vesniky Lhotka
a P o i. Zmínky však zasluhuje Lhotice, druhdy Sadovou Lhoticí
zvaná. Tu stávala na vysokém ostrohu nad Zelivkou tvrz nyní zvaná »N a

Hrádku«. Nyní jsou po ní sotva patrné rozvaliny. Urbá Lhotického statku



sotva 13 cm. Poblíž kostela stojí vkusn pestavená fara a trojtídní škola.

Ve 107 domech je 832 obyvatel.

Kolem S p e i c pijdeme do Koberovic. V právo od cesty jsou

Houšice a Lohenice. Od Houšic je pkný \ýlnled na Blaník a Strážišt.

Ped Hojanovicemi odboíme s okresní silnice, jež za nedlouho již pe-

chází na okres Ledeský, pes vrch »Obiny« do Voj slavic. Na Obinách

jest kemen s vrostlým vzácným nerostem rutilem (kysliník titaniitý). Ve

Vojslavicích býval hrad rytí Vojslavských z Vojslavic, kteí byli vrnými
spojenci krále Jiího. Brati Jan a Prokop z Vojslavic pikoupili si r. 1454

statek Velnici. Známý odprce krále Jiího Zdenk z Konopiš jim vypálil

vsi se Velnici koupené. Tento skutek byl prvním osvdením nepátelství

katolické strany stran pod obojí. R. 1459 náležely Veronice z Alberovic.

Z hradu zbývá nyní jen sklep. Od r. 1550 byly Vojslavice mstekem, ale od

1599 zase vsí Zelivu poddanou. Kostel P. Marie tu stál již ped r. 1350 a byl

v letech 1420—1622 spravován knžími pod oboji, pozdji evangelickými. Na
hlavním oltái jest soška Panny Maric nyní 1215 let stará, pocházející od sv.

Vilibrorda z Utrechtu. Ta zpsobila, že se staly Vojslavice poutnickým místem.

Do Humpolce je 14 km. Na proti Vojslavicra mezi Zelivkou a Martinickým

potokem, kterýž tu vytvouje pirozenou nejzápadnjší hranici okresu, leží

na náhorní rovince mstys
SENOZATY ve výši 467 m. Byly méstysem již r. 1372, ale mnohými

válenými pohromami a požáry velice sešly i schudiy. Kostel zde pyl již r. 1374

a jeho správu obstarávali v letech 1468—1622 knží pod obojí, pozdji evange-

lití. Od r. 1643 zde faráují, tak jako prvotn želivšti praemonstráti. Od 1373

patily Senožaty (také Senožatný) k panství Zelivskému, v letech 1468—1622

lipnickým Trkm a od tch dob zase Zelivu. Školu tu bývala od 1270. Vedle

polaení zabývá se tu asi 60 osob perlefástvím, jež tu v minulém století bohat
kvetlo. Mstys od r. 1651 má právo užívati erbu — v erveném poli zlatý klí

a po obou stranách po srpu hrotem ku stedu obráceným. Je tu též fara, pošta

a etnická stanice. Pod Senožaty v okolí Blského mlýna a dvora rýžovalo

se v Zelivce 1675 zlato. Východn od Senožat jsou nad Zelivkou Otavožaty,
jižn i ho v i c e, N e i c e a T u k 1 e k y. Vypravuje se, že mezi tmito místy

a Zelivem byla 1424 svedena menší, ale tuhá bitva husit s katolickými pány.

I zde má Zelivka strmé a malebné behy.

Vyšedše po ledeské silnici na sever, mineme nejprve soukenickou

továrnu bratí Jokl v Brunce. Naproti ní v právo je Svtlice s pilou a dvma
mlýny. Prošedše Horními R a p o t i c e m i, dojdeme asi po dvouhodinné

cest, jež vždy výše do hor stoupá do Kališ ve výši 604 m. Tamní hospo-

dáský dvr patíval k panství Lipnickému, po konfiskaci Waldštýnovi, pozdji

hr. Palmm. Dále na sever pi silnici je poutnické místo »Kižné studánky«.

Zcela blízko na severovýchod trosky tvrze Prosee. V pozadí zvedá se 709 m
vysoký vrch Melechov jako mohutná bašta proti severu. V okolí je mnoho
iadem ležící rašeliny; pouze žuly se užívá na práce kamenické.
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Vyšedše po silnici smrem ku Svtlé, dojdeme za ti tvrti hod. do Cejova,

Jest to po Zeliv nejlidnatjší vesnice na okresu. Má 916 obyvatel. Za další

hodinu dojdeme do Ke i ž 1 i c e. Z daleka ji poznáváme po' vysokém komín
kruhové cihelny. I tato krajina mezi ejovem, Kejžlicí a Budíkovém jest na

rašelimu bohatá. Budíkovský dvr patival k Lipnici, za Karla IV. k zboží

arcibiskupskému a r. 1636 jej dostal Jaroslav Sezima Rašín za odmnu, že

upozornil císae na dvojaké poínání si Waldštýnovo. Pozdjšími majiteli byli

hrabata Palmové a Potingenové. < )dtud pímo ná sever leží P u s t o 1 h o t s k o.

Stesk vkrádá se nám do duše pi pohledu dol do údolí Pstružného potoka —
do údolí pod Humpolcem. — Jako rozedraní velikáni — strážcové njí k obla-

km hrady Orlík a Lipnice. Z jejich bývalé hrdé slávy zbylo málo slov a mnoho

kamení. Kde druhdy vesele prapor s cimbuí vítal píchozí, tam dnes leda

v trhlinách sesouvajících se zdí se houpá usychající ke a tráva. Ten veliký

rybník mezi Kejžlicí a Lipnicí pipadá nám jako obrovská deska, zakrývající

vchod do podzemí, v nmž zmizelo všechno to, co od dtství jsme pojívali

s eskou ctí a slávou. Vysoké tovární komíny dosvdují, že nežijeme v krajin

tichého romantismu, nýbrž v dob klopotriého rušného prmyslu.



BETISLAV RÉRYCH:

POLENSKO.

Pi Morav leží památná, svérázná Krajinka — Poknsko. Tiché lesní krásy

a historické památky vábí tam turisti' a letní hosty. Dv tetiny zdejší

prahorní krajiny sklánjí se k severozápadu, k Nmeckému Brodu. To jest okolí

Poln. Tetina kraje sklání se pímo k Sázav, k severu. To jest okolí Níž-

kova. —
Zvlnní polenských horských heben vychází ode dvou moravských uzl.

Od Hradišt u Svatoslavi vine se na Kameniku. Rehoov a Nadiov

horstvo. Na, kižovatce lipinské. nedaleko lomu na prahorní bidlici, vchází

do Cech bezlesá horská odnož nazvaná Pední L i p i n y. Od moravské

vsi Lipiny bží po hbete odnože té silnice k Poln. Na právo od silnice í-

kají: Na Polévkovým. Hlína, Na obeku, V sádle, V Americe (les), Havel-

kovy lesky. Na dílech. Na svahu vysoiny Lipin-ké leží malá strana vsi Do-

broutova. Na levo od silnice jmenují trat: Na blátivý. Na široký. Boroví,

Na Hladkýho, Na mynáovým, Na špici. U Roarova jezera. Na stráni. Od

ilobroutovské telny níží se hbet a koní u staleté lípy a u pkné Mo-

rávkovy sochy sv. Jana Ktitele (z 18. století). — Od/ téže kižovatky

lipinské postupuje pes hranice vysoina jiná, zv. Zadní L i p i n y. Na po-

mezí moravském kryjí vysoinu staré Jamenské Lesy; Lipiiny, Boroví,

Slámúv les, U Ceberáka a Kátilky na eské stran. Jest to krajina

na zv bohatá. Lovec najde zde srnce, zajíce, koroptve, bažanty, tetívky.

Zv tlaí se sem od jihu, kde se malebn modrají lesní latifundie »Rytíska«,

Stockai a j. Od! Machova Bezí k Vžnice rozkládají se pole: U obícek. Na

bezcé, Trati, U Hrzova Kíža, Na Masníku (vrstvy rašeliny), U Bouku, Pod

Bezinou. Potom stáí se vysoina k severu a vypne se od vesnice MaLé Vz-
nice v dlouhou, krásnou lesnatou horu — Bezinu. Temná brázda její je daleko

z okolí patrná. Véžnický konec její sluje Prašivec (571 m). Jest písitý a se-

stává z kemence, který se v lese láme na štrk. Polenský konec Beziny

jmenuje se Homole. (Na Homoli podle smyšlené povsti bylo Jiímu z Kun-

štátu zvstováno, že bude jednou eským králem.) Velkostatek polenský
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dal nyní \ lese upraviti promenády, okrašlovací spolek v Polné položil pres

oba cípy rybníka Pekla Lávky, postayil ipavilonky, odpoinky a pokrauje

v úprav cest u Pekla.

V ž n i c e za Bezinou ili M a I á V ž n i c e leží 4 km od Polné k jihu,

v hlubokém údolí Jamenskébo potoka. Ddina patívala ke strážným obcím

hradišt Poltrmy pokud lesy pomezní

stežen>- byly. Pipomíná se roku 1502

ve výpisu panství. Urubá z roku 1636

vypoítává bývalí poet; 13 sedlák

a chahipnika. 4 grunty a chalupa byly

pusty. Roku 1046 bylo he, jen 5 sed-

lák a 3 ehalupníci seli! Našili 53 korce

žita, II korc 2 vrtelte jemene a 42

korce ovsa. Sklidili 165 mandel žita.

Jemen a oves jim krupobití úplné zni-

ilo. Oroku platili vžnití pánm 25

kop 56 groš, slepice odvádli 52 a pl!!

Robot mli 50 a pl dne ve žních a

ješt museli zorati 343 záhony. Na vá-

noce a na velikonoce na 6 frách díví

voziti byli povinni. .len rychtá Vomela

(posud jeho rodina na statku sedí) byl

svoboden, a sedlák Vavinec Doležal.

Starý obecní sigil chová museum v

Poln.

Škola malovžnická bývala prj

prvn v 31. ísle u Ším. Stái pama-

tuji na ní nápis: »Za pán konšelu Doležala a Pospíchali jest tato škola vy-

zdvižená..* Od r. 1830 uilo se v pastoušce (s vžikou). Roku 1842 postavila

polenská vrchnost školu. Na obou uil Josef Svoboda > školní uitel«. Po

Václavu Sobotkovi dostal se do Vznice .lan Bezdk, proslulý mikolog

eský roku 1882. Nynjší jednopatrová budova postavena byla za 16.000 K-

Málo která obec na Polemiku /mnila se k svému prospchu jako Ybi.i

Vznice: Každoron brázdily jarní povodn náves a hlubokým rozbitým

Úvozem nebylo možno nkdy ani lékai do obce se dostati. Zásluhou nynjšího

starosty a župního hasi. inovníka Teodora Vomcly Stali se v obci rychlí

pokrok. Roku 1908—11909 pikroila malá tato obec k regulaci potoka i návsi

v obnosu 30.072 K. Na miste staré cesty postavena roku 1905 okresní silnice.

\ obci založen byl již v r. 1891 hasiský sbor. odbor Národní Jedinou Po-

šumavské. který poádá obas pednášky a pjuje knihy / koovné knihovny.

Malá Vznice ítá 40 ísel a 252 (12 sedlák, 20 douikáu) lidi. Obyva-

telstvo živí se zemdlstvím.

Nkteré Statky a chalupy jsou rázovité. Slušné a pomrn zámožné

HOMOLK.

Hoej i íslováni tito strany jakož i trnácti následujících je chybní - Platí íslováni dolejší I
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obanstvo peje vzdlání. Rodiny máji stará píjmení', která lze po staletí

sledovati na rodném statku: Barák, Hrza. Vomela, Chalupík, Novák, Novotný,

Sláma, Tlababa. Malá Vznice pifaena jest do nmecké osady Ždírce, od-

kudž sem se dostala rodná jména Mišingr, Mátl. Ke 300 mrám mají 4 hospodái,

pes KM) mr má 17 hospodá, pod 50 mr 24 rolníci.

Svatoslavský smr vypluje jednou vysoinou, t. i. Bubeníkem, kraj od

Jiblavky k Stíteskému potoku. Pro P< rensko dležitá ie odaiož od Rytíská.

V hlubokých, starých lesích zíš tu velikány: smrky, jedle i borovice. Jaterník,

kopytnik. netykavka, mainka, vraní oko. jahodíky bujné podrstají. Je to

CHALUPY V MALÉ VZNICI.

komora zve pro okolní revíry. Za Vžnikou pecházejí tesy na eskou pdu

a západním svým svahem na štoku. Vžniti íkají svým pozemkm: V rych-

táových rybníkách. Boroviek. V drážkách, Na vejtuich. Proti Bezin.

V sýkách, V úlehli, V obecního lesa. U Babího vrchu koní lesky.

Na polenském katastru pevládají pole: Amerika, Slavíek. U višniek.

Plochá vysoina Bubeník (520 m u ždírecké Borovice) nese za rybníkem

Peklem ásti msta zvané: Panská cihelna. Zapekli a dvr Ovín. Vzdálenjší

pole jmenují ipolenští: Na hliníku. U Loisenického lísku. Hudlary, Na hájkách,

a U maštálky. Pda tchto pozemku jest mokrá, nemnoho úrodná. Všudy pod

nimj leží silné vrstvy hlíny a slinu. Heben Bubeníka vysílá západní vtve

do Štocka. k Mšínu, ke Ždír, k Dobrodínu, k Nov. Dvorm. Velký ale ne-

vydatný Panský les a Kozí Hry leží již ti vsi Horní Vznice. Z výšin otvírá

se pkný rozhled. V popedí sklánjí se ke vsi pole: U rybníka, U ihadla,

U kamena, U Gromu. V pozadí jeví se vesnice štocké a na obzoru hochtá-

novská Smr.

395



II ip r n i V žnice leží malebn na vznikající íce Šlapánee 4 km k sz.

od Pohié. Mlýnský náhon ohrazuje obec. Na píporách stodol je pozorovati bý-

valé opevnní obce. Hojné stromoadí, olšiny tvoí v prostední vsi loubí a

ostrvky. '

Horní Vznice je starobylá osada na »moravSké pšin«. Od let 124ti po-

ítá se k polenskéinu panství. R. 15(>2 dostává se ji svobodlríé úmrtí od Boka
/. Kimštátu. R. 1553 prodala polensiká vrchnost ves Dobrodin Jihlav. Ponva

BUBENÍK-

3 statky tamjší ipatily polenskémti zadusí penesla r. Kil M vrchnost, Hertvík

Žejdlic ze Šenfeldu robotu onu na Ambrože Nme, Vávru Kunce a Jíru Ma-

lýho ve Vznici (plat .3.311 zk). Za as roboty rozeznával se horní konec vsi

od západního, jenž slul Prostední Vznice. V urbái z r. 1636 itá se

úroku 37 kop 21 groš a 13 k. 48 gr. 1 denár z obou vsí. Vozili jen po fe sena.

Za ostatní robotu platili 492 groše.

Po ticetileté válce bylo 1 I sedláku. 1 vdova i 4 clialupuíci. kteí mohli

síti. Vyseli 6 korc .pšenice, 62 korce žita. 9 korc jemene a 48 korc ovsa.

Sklidili 24 mandele pšenice. 276 m. žita, 53 m. jemene. 153 m. ovsa.

Vejsadní rychta bývala v nyn. h* stinci »U Bran«. Podle staré tradice

utekl evangelický rychtá »beran« z rychty. Vrchnost nechala pivésti Duška

z Kamenného (pedka nynjšího majitele) \ okovech a uinila ho rychfáem.

Rychta s vžikou pochází z r. 1792. Za zvonní užívá hostinský tech mr
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polí. Zvonek je starý a pi ohni padl kdysi do louže, takže jen uši se rozlily.

Rychtáské právo odtud a mnoho starožitností chová polensku museum.

V místních jménech pevládá Dušek, Procházka, Prokeš, Metal, Gabriel.

Coufal, Pža. Pídomky jsou: U hajnejch. u Pouli. u Poulik, u Kadlic. u ez-

ník, u krej. u Mikš, u Pazderk, u Looair, u ková, u Smahl. u pila.

Nejbližší vesnice je již smíšená. Na blízkost Nmc pipomínají jména: Sto-

hanzl, Mlfait, Neubauer, Eis, u Stumotl, u Nahajzl, Štaal, Pochaizl.

Škola hornovéžnická mela poátek asi ped 911 roky v chalup . 14.

Uil pi krejováni bývalý raitr Dušek. Když v Dolní Vznici zídili utrakvi-

stickou školu, pispívala Horní Vznice Nmcm 600 zl., 2 sáhy díví a 4 m.

žita. Když se r. 1882 stala dohiovžnická škola isté nmeckou, odškolila se

eská H. Vznice. Uilo se v . 19. »U ŠtumotlU. Uili tu do r. 1S84 Jan Men-

ík, do r. 1888 Doni. Blovský. Za správce školy J. Heiduka (jenž byl postavou

nejvtším mužem na Polensku) zídili sousede pknou skulu nynjší s rozsáhlou

zahradou. Obyvatelstvo živí se zemdlstvím. Má mnoho pastvin 46.83 ha

(na 4 rn.) a mnoho lesu 170.3 ba (na 6 m.). V novjší dob založen byl odbor

N. J. Pošnmuvské (1909), Raifeisenfca (1910) a hasiský sbor (1910) a pjuje

se sem koovná knihovna.

K y j o v s k v ni ili A r n o 1 e c k v m s m é r e m je vtšina poleuských hor

zvlnna od druhého centra na východ. Mezi moravským Bohdalovcm. Pavlovem,

Stájí a ernou tyí se skupina, hor. Lesnatý K i b mí 651 m, Ddkova
hora 691 m a Kyjov 701 ni nadmoské výše. Kamenná stáda balvan a hlu-

boké lesy kryji srázné boky hor. Z les cernických vozí se stožáry lodní, díví

na prkna, lati. pražce, klády, papírky, sirky a na devnou bavlnu. Palivové

díví zásobuje okolí.

Kyjovy vchází na Polensko úzkou odnoží k severozápadu zvanou D o-

broutovský hbet. Na nm pechází rula v balvany a pecky žulové.

Od erné, kdysi Husitské Zhoe, mži se pahorkatá krajina tato do Cech mezi

Zbabein, u Vlkova kíže a Švachákova kíže až pod vesnici Dob rout o v.

Tvar vesnice Dobroutova liší se od kruhových obci na Polensku. Ddina

tvoí dlouhé ady staveni, roztroušených po stráních hlubokého údolí Zho-

ského potoka. Uprosted zastaven je rybník.

V tradici zachovává se povst, že stavení . 31, 32 a 65 tvoily s pol-

nostmi jeden celek — tvrz — ke které náležel les na Okrouhlíku. Dosud však

marn pátráme po njakém dokladu této povésti, shledávajíce ode dávna Do-

hroutov pi zámku Pohi. Mla osada r. 1636 19 sedlák, 3 chalupy osídlené.

3 pusté. Roboty a plat bylo dost: ourok 9 kop 13 gr., timrté 2 k 37 gr. Slepic

se odvádlo 150, vajec 270 a korec ovsa. Sedláci 34 dny orali, na žních 106 dní

pracovali. Všecko seno z »bratských luk« a 34 fry diví sváželi. Po ticetileté

válce spoítalo se jen 12 sedlák, 4 chalupy a ti pusté grunty. Pšenici vbec
neseli. Oves jim krupobití zniilo (osetých H>9 korc). Na sklize zbylo 73 man-

dele jemene a 528 m. žita. R. 1677 bylo tu 146 duší. Býval Dobioutov divná
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obec a lid nevlídný. V šenkovní rycht dtouho mli stl posetý ranami ple-

chá. Kdo stl spatil, nevdl, má-li se víc diviti síle paží nebo solidnosti

nádob, s nimiž sousedi do stolu tískali. Pilo. pilo a pilo se. — Poátky školy

hýly ubohé. Z prvu uilo se pokoutné v chaloupce . 12. Uitelé bývali chu-

dáci. Jeden len uitelské rodiny býval »obecním pastýem* a iiný syn uitele

»Brejla« zvaný, chodil ponukou a zemel — v chlév. Teprve v nejnovjší

dob postavena tu obcí nová,

jednopatrová budova ped sta-

í, u lípou u rybníka, která vy-

hovuje dnešním pomrm. S

novou školou zavládla také

snaha po lepším. V nové ško-

le pus- bili Frant. Pustina, Bet.

Rérych', Bohuslav Hofmanu.

Jar. Hlou. Stídající se noví

starostové hledli obci každý

ním prospti. Tak r. 1898 vy-

sázeny strán, r. 1907 založen

hasiský sbor, r. 1908 zrušen

školní plat a založena byla

Raifeiscnka. r. 1910 'postaven

byl nový most. Nemalou zá-

sluhu mli tu virihií panští zá-

stupci Vohhnarm a Rotta z Pi-

byslavi. Dobroutov má 79 stave-

ní a obyv. 466 (na 3 místech'),

kteí živí se zemdlstvím a

živnostmi. Pozemky jsou úrod-

né. V obci je vodní válcový

mlýn í.l. Vlka) a parní telna

na len (Josefa Vomely). Pi
panské myslivné zízena byla

meteréoiog. stanice III. ádu.

—

Do obce vysílána jest ko-

ovná knihovna pro zdejší odbor Národní Jednoty Pošumavské. — Ob-

vyklá jména rodová jsou: Vomlel, Vomela, Havlíek, aloud, Vlk, Pazour,

Matjíek. Coufek. Peina, Rosický. Hamtrník, Andres. /volánek. Staré pí-

domky jsou: 1 1 Pavelk, u KJipouríi, u uchál, u echák, u Školských.

Zvláštní je, že . 63 nachází se na cípe pdy vklinéné doprosted morav-

ské vsi l.ipiuy (u Šlechtických).

Pozadí vsi Dobroutova tvoí druhý hbet hor smru Kyiovskclio

Ochoz ili Vochoza (610 m). Jako Rytísko, lamenský les, Bezina, špi-

tálsky les. Pansky ies. ímsy atd. je i Vochoza zbytek bývalého pomezního

ZULOVK BALVANE \ DOBIROUTDVE
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hvozdu. Siré lesní oddlení, isté prameny; krásné podrosty na vrstvách hu-

musu a pdy erné (od milív) a pstruzi, tof jsou známky vonné Ochoze

dnešní. Z minulosti zbyla z Vochoze ada povstí o píšerách, hejkalích, bílém

myslivci a svtýlkách, Úzký heben Ochozkého hbetu je k západu bezíesý.

Pole slují »Na vršku«. Na kopcích. Lánská cesta, V jasenách, u Panákova ryb-

níku. Za podlesem, U Panákova rybníku. Podhora (druhdy Zelená hora, 550 m).

Od Celenského kíže riíží se hbet k mstu, k Božím mukám a k Bratským lukám.

Na konci vypne se v záhybu rybníka Pekla vípkné polensk pedmstí Kateinov

(539 m). Na temeni stojí kostelík ze 14. stol. Pro dležitou polohu býval opevnn.

Na ostrohu Kateinova zíme v ssutinách slavný druhdy hrad kališnických

vdc, o nmž promluvíme pi mst Poln.

Od uzlu Stajského Koutu rozchází se do Cech tetí, S t a j s k ý h e b e n.

Vypluje krajinu mezi Vochozou Velkou a mezi Bohákovým potokem. Na

Janovicku jmenují jeho svahy Kopanina-, Sladice. Od Bohákova lesa vede

pes hbet do Polné silnice. Na nkolik krok od ní jsou velká opevnní, jimž

lid íká "francouzské šance*. Za tratí Ouhelkou k Okrouhlíku porostlý je hbet

lesem Malou Ochozí, na katastru Dobrputova.

Z téhož Stajského Kouta mí od Špitálského lesa. k Polné hbet Špi-

t á lsko-P i 1 e ii s k v. Z pivu je úzký a Janovití imenují jeho trati Kopkovy

a Niva. Na svazích jeho leží ddina Janovice.

Podle jména i podle povsti založil tuto ves Jan, pedek mocného rodní

Janovic (pán z Adlar. Zdáni. Zirotína a všech s fialovou orlicí v zlatém štít).

Osada založena byla do pomezního lesa knížecího který jmenovaný Jenec
/ Polné získal a ástené rozdal. ^Urozený, bohatý, moudrý muž ten«. jak li-

stina z roku 12-40 vypráví" ujal staré hradišt Pohni, uinil ze sirážeu hranic

poddaný lid a do kostela »Mátee Boží« v Polné uvedl ád Nmeckých rytí.

Zdá se však, že Janovice a Škrejšov opt dále postoupil. Již r. 1428 lni

na jmenovaných vesnicích vladykou Jan Sezema z Pochová. Bydlil ve vlastním

svobodném dvoe v Polné pod ochranou Ptáka, z Pirkšte.ina. Vládnul však

lanovickým zbožím neobtnezen. »Zuamenav vci budcí«, ipraví v jedné li-

stin, »a rozpomenuv se na své pátely pedešle (vrchnosti), že isu na své lidi

nkteraké rohK>t> bezprávné v Janovicích a ve Skrýšove. vymyslili: seno se-

ení, po dvúch dnech žeti a po divých kúr (slepic) dávání — iním, aby jich

byli prázdni«.

Janovický vtedyka uinil roku 1-447 nadání, jež mu pojistilo vnou pam
u polenských obyvatel. Praví: »Znamenav krátkost tohoto svta — — dávám

dm svj v Polné (na námstí dnes Sezimovském), aby z nho kostel sv.

Anny byl, a své vesky Janovice a Skrýšov se dvorem, s rychtou rybní —
kovinami a lesy, s plným panstvím, aby tu chováno bylo 12 chu-
tí ý c ii. ostatek na malování, odv, lázn, farái. «

Dle povsti vstoupil Sezema s Kateinou, manželkou, do špitálu a zde

jako špitálník život dokonal. Od té doby patily Janovice pod správu rady a
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dkana v Poln. Po ticetileté válce skrze nešastná léta vojenská* schudly

vsi špitálské, že sotva na špitálníky vynášely, tak že i jejich roboti' vzrostu-.

aby se hospodáství špitálské udrželo.

iProto roku 1651 rada i veškerá obec polenská i s dfgkanern Kazimírem

Burešovským ze Sendan (když si rychtá z Janovic Václav Zima — Musil -

pinesl staré privileje) znovu jemu svobody potvrdili. Jen seové obilí vyvá-

žeti a mandele i otavu skládati má, pivo šenkovat a ourok po vsi sbírati.

Roku 1677 bylo v Janovicích 89 lidí.

Velké zmny dostalo se nadaním vesnicím po založení nového špitálu

panského r. 1689. mnoho nechybilo, aby páni špitálské vsi sebrali!

Téhož roku Jan Holtzmanh vypoítává v útech janovické sedláky: Ja-

kub Pospíchal. Barto na Martinovým. Jan Zikmund. Martin Coufal, Šimon

Došek, Václav Kuera, Martin Režnej. Václav Skivánek. Václav Chmel. Vít

Link. eho Chvátal. Pavel na Martinovým, a Urban Dohnal. Platili od 2 kop

— 24 gr,. celkem 22 k. 35 gr. Chalupníei byli: Prokop Krejí. Pastej, Ondej

Doekal, Pavel Podhrázký. Jakub Chalupa, Krista Doekal, Matouš Landa.

Téhož roku odvedli sedJáci 57 slepic a 175 vajec.

Roku 1731 museli starší msta s dkanem Florianem hájit svá práva

na špitálské vsi proti panství. Myslivci panští už si vlastnili honitbu v lese špi-

tálském. Tak janovickému Cnkovi ekl myslivec: »Skoro bych tob sekeru

vzal, pro to díví sekáš?« Cink na to: »Já nepatím knížeti, ale špitálu, my
máme své pány.« A od té doby radní s dkanem jezdili na hony.

Roku 1740 bylo v Janovicích zle; války a tažení vojenská pivádly sou-

sedy na mizinu. Oroda pak zapadla snhem. Po roce zase kroupy zniily úrodu.

Roku 1792 špitálská administrace prodala dvr ve Skrejšov a ianoviti ro-

botovali do Skrejšova novému majiteli. Práv talk prodala administrace v le-

tech 1820—20 rybníky Sebroné. Kovatý. Klementa, Uhra. Rubáka. Qrošnk,

Hasavrk a Mareek obci a sousedm za málo zlatých. Po zrušení roboty r. 1848

vyváženi byli i Janovití z robot a marn se namáhali aspo díví ke škole

dostávati.

Škola v Janovicích má poátek r. 1792. Gubernium povolilo na žádost

obce. dkana Sobotky a správy špit. školu. Vyuoval Karel Marek v chalup,

kde podnes u kantor íkají. Roku 1821 uinila s ním obec kontrakt, dávajíc

mu: šest mír pole, fru sena. pt sáh díví. Dv krávy a 4 ovce sml v obec-

ním stád zdarma pásti. Od špitala dostával njakou souš, od sedlák po ' _'

tvrti žita, od plsedláka po % vrteli. od chalupnika po 3 mírách. Z každého

dítte v 1. tíd po krejcaru, ve 2. t. po 2 kr. sobotálesu a užíval kus zahrady.

Kontrakt podepsali Matj Cink. rychtá z Janovic a Vít Pleva, rychtá ze Skrej-

šova. —

.

Dnešní Janovice rozkládají se na horním konci v podob podkovy, na

dolním ve skupin. Statiky jsou rázovité, horské, namnoze roubené ze deva.
Pknou loinenici nese statek Klementu. SJoupovj výmnek jesl pi rycht,
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Janovická obec má 71-1 ha pdy, ze které jest lesu 229 ha. Špitálský, krásny

hraniní les sám má 144 hektar. Ke špitálskému lesu vizi se povésti o lou-

pežnících a o hejkalích. Na jednom míst nalezen byl veliký me, chovaný

v museu msta Polné, tamtéž uložen jest úezek z obrovské jedle. Když Pru-

šáci opanovali r. 1866 zdejší kraj. poali nkteí janovití a ruduletí pobertové

v lese po svém hospodaiti. Janovice ítají 37S obyvatel. Obec pifaena je-

ku Polné, kamž je po polensko^rudulecké silnici 4 km.

CHALUPA V JANOVICÍCH.

Heben hor. zvaný špitálský, jmenuje se u Janovic Niva, Humna. Za Hrá-

zovým bezím vchází na silnice k Svinknvu lesu. Biesk rád bije v ta místa

a vyžádal tu své obéti. Ji/. Starým byla krajina píslovená a nejedná postrašní

povst se víže v ta místa (Ohniváci). Na jihu pod nyn. silnicí vedla kdysi Histo-

rická »Moravská stezka«, na které nedaleko Janovic uvítán byl král Ludvik

Jagelonský r. 1522 v poli ozdobn pipraveném. Pole jmenují záborenští: U ko-
váku. Na kain. U okliku, u Halíkova kíže. Hbet níží se k lukám podlesk\ m.

U zdné louky pod Zábornou stávala prý podle podání kdysi u mor. stezky

hospoda. Malebné lesíky Lánv les, Boroviko a bezové hájky obklopují vrch

Boek (560 m). Hadcový kopec ten nese starobylé jméno celého bývalého

hvozdu této ásti Cech. Pozhled od obecních lom je široký. Na severním

svahu Boku leží obec Záborn á.

Statky a chalupy píjemn jsou seskupeny na mírných stráních, v údolí

potka na silnici ze Stáje do Polné. Vesnice tvoí ovál kolem dvou rybník.

Voda z nich spje po pkných luinách k Podleskému mlýnu.
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Za Borem kryta, byla osada od pradávna stráži moravské stezky. Po

ní pijeli moravští páni pozdravit do Polné zimního krále Fridricha r. 1620.

V 13. století stala se Záborná majetkem pán na Polné. 14. ervna r. 1502

dovolil Boek z Knnštátu za ptat
lM. 2 zl. 29 kr.. aby sedláci. jako jinde, voln

statky vládli. »Jestliže by kdo bez pátel zemel, má obec statek pl léta spra-

vovati a když by ani potom nikoho nebylo, má byt na chudé, na opravu cesl

a na kostely prodán«.

R. 1621) skoníiskovala komisse panství polenské, protože prý pan Rudolf

Zejdlic ze Šonfeldu »k rebelm se pidal, úad hejtmanský nad pchotou pijal,

svým listem z Paíže Fridrich? Falckého fedroval, na hrad Polné krále hostil.

proti císai na Bílé Hoe skuten bojovaJ«. (Bílek 1275.)

Hejtman Andres Hanuš sítal v Záborné r. 1646 na míst nkdejších 14

sedlák jen — 7. Obec byla prchoištm armád evropských. Podnes upomíná

hrob nedaleko místa, kde za vsi silnice od Polné se na ti dlí k Nižkovu,

k Janovicm a ke Stáji, na vojíny zde pohbené z prvního císaství Francie.

Starý plat ke hradu obnášel kdysi 27 kop 34 gr. 1 denár. 12 slepic. Zá-

borenští robotovali 63 a % dne o žních. Rychta Matje Dvoáka byla svobodna

až na plat za úmrf 45 groš a 45 groš za kobylí chov. Svobodnický zápis po-

chází z r. 1505 od Hynka Boka z Kuštátu. Rychtá dostal 2 lány poli za 4 kopy

roního platu. Rod Dvoákv je na statku podnes.

Roku 1626 vrátil se jeden syn Duška Dvoáka, zvaný Martin, do Zá-

borné, z rozliných bitev maje mnoho penz zlatých, patén, onipant a tupl-

d/ukát, utrácel za víno v polenském rathouze, kupoval kon a i. Byl zaten.

aby se vykázal. Zstavil otce za rukojmí a zavázal se, že dojde s poslem do

Vídn k Marcu Tenterovi a jeho dcei svdectví si opatiti. Le v Kremži -

voják ze Záborné — zmizel poslovi. (Rychtáská kniha z r. 1562.)

R. 1646 mli sedláci robotou z louky Kpsmaky po íe sena ovést. Ten-

krát seli v celé obci 105 korc žita. 15 k. pšenice, 109 k. ovsa. Sklidilo se 353

mandele žita. 153 m. jemene. 21 m. pšenice. Oves zniilo krupobití. Roku 1677

bylo tu duší 95. Ped bývalou rychtou záborcnskou stojí dnes dv obrovské

lípy. V jejich stínu nachází se pkná socha Madony od Moravka, sochae po-

lenskho. (1750.) Podobn pochází od Moravka i socha sv. Jana ped záborskou

školou. Na Ludmilu Dvoákovu z toho rodu upomíná sloup v rovinách pi sil-

nici. Pkná je zvonice ped Dvoákovými, steirá je i Dvoákova kaplika u i

kopci pi silnici.

Škola záborenská bývala zprvu pokoutní. Nejstarším uitelem byl jakýsi

Škouidlín v . 44. Dne 25. dubna 1822 pedstaven byl dtem uitel K. Schreiber

z Krucenburka s dekretem konsistoe. Schreiber byl jen vysloužilý kaprál, vedl

si písné, ale dost nauil. Bydlil s obecním sluhou, užívaje 4 mr polí. louky.

Sedláci dávali mu záhony, obdlávali pole a on zase nikde nechybl. Bez nho
nebylo námluv, svatby, katechismu. Psal obligace, smlouvj a reklamace na

vojnu. Na zámku mnoho svedl. Byl dkanovým vytejkaem, t. i. vybíral

šestnáctý snop z mandele,
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Záborná platí ode dávna za pokroilou obec na Polensku. Má svj odbor

N. .1. Pošumavské, jenž poádá pouné i zábavné veery i divadla, provozuje

hudbu. Statky záborenské jsou rázovité. Selská sí v Polenském museu za-

ízena je celá tém odtud.

Druhá polovice vsi Záborné leží na svahu pátého hebenu smru Kyjov-

ského, na hebene polenském. Vysoina tato vede od Janovic (Klementv kíž) a

vede po ní napí silnice od Janovic i od Skrejšova. Na svazích jsou lesíky fiatka,

Andlka, V dálce. Na sever od Záborné zvýší se heben. íkají tam U kíže,

U jeábku. Na Bechynov kopci (570 m). Odtud lze pehlédnouti vtšinu po-

lenského okresu. Na svahu k potoku Skrejšovskému jsou záborenské lesy, Fol-

tiív. Na lípách, V bezedné jám, U spáleného mlýnka, v krajin plné tichých

pvab lesních.

Od Bechyova kopce rozdlí se polenský heben ve dv odnože. Jižní

odnož níží se od Záborenské kapliky k Podlesu a k Podhoe. Po hebene jeho

bží silnice rlo Polné. Pikají tu U Dvoákova lesa. Na Slechtovým, U jablon,

V rovinách, U Dvoákova sloupu, Na stinadle (popravní místo polenské a nale-

zišt popelnic). U hostince Krajzontu poínají stavení polenská. Msto leží

/ vtšiny. na posledním ostrohu jižní odnože polenského hbetu. (Ti namésti

Pátek, Ržová a Varhan, ulice.)

Hlavní massa hor kyiovského smru jmenuje se P e d ni H o r y a mí od

Špitálské hájovny až tém k Nm. Brodu. Po Polensku postupuje lenitá vyso-

ina po katastru Janovic ke Píhonu, kopci za Milovem. Pikají tni Píhon, Za-

stavnice, Bubec. Voíšovcc, Ve vrbkách. Od pkného lesa Páleníka pecházejí

Pední hory do katastru Skrejšova. Jsou tu zase luiny a pkné lesy Hanou-

skov, Landv les, PJevv les. Botoví a j. Na již. svahu toho hbetu leží maleb-

n rozložený S k r e jš o v ili Skrýšov. Tvoí s Janovicemi polit, a školní obec,

pifaen je k Polné. Kolem vede silnice k Poln (3 km). Kdy a kým byl Skrýšov

založen, známo není, le zdá se, že je starší Janovic. Není také povdoino,

která rodina vladycká Skrejšov držela, nebo- jak jej žískakv. Poprvé pipomíná

se r. 1428 v listin panoše Jana Sezemy z Rochova, kter\ obec od nepravých

robot osvobodil (viz Janovice). Od r. 1448 zstala ddina jako majetek nadace

Sezimovské ve správ rady. obce a dkana v Polné.

Hned pi silnici stojí bývalá tvrz. pozdji dvr špitálský, dnes statek

Neumanv.

Po ticetileté válce obnovila špitálská administrace svobodu zdejšího ry-

chtáe Víta, ponva pedložil vidismus starých zápis panoše Sezemy. Uložili

mu jen svážení sena. vyvážení semen, vybírání úrok. Ml také i nadále »pva

robotiem« býti (šenkýem). Šestnáctý snop v mandeli paríval dkanovi a se-

dláci museli se svážením pokat, až »vytejka« pišei »diesátek« onen oddliti.

Neekal r. 1684 rychtá Vít á svezl si v noci obilí dom, dkanské snopy ne-

chav na poli státi. Z pokuty Id kop jemu a jiným vymené poízen byl do

špit. kostela oltá.
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<
) synu Vítovu, o rychtái Jiíkovi ze Skrejšpva, teme v Literácké knize

v r. 1687 tento smutný pípad: »Práv v as adventní, když se roráte zpívalo

a písmo velí bdíti a stízliv býti, Jiík, rycht, skreišovský. na to pozapome úl

a tak svou hlavu trunkem obtížil, že upadnouce se schod v panském dome.
— více se nezvedl ta na vnost se odebral.

«

Roku 1689 vypsal nám správce špitálský Holzmann sedláky: Jakub z ry-

chty (Pleva), Laška. Jakub Brož. Mikola. Šebrofi. Jiík Krámský. eho Landa.

Chalupníci byli: eho Mínek. Martin Pelech, Jakub Coufal. eho Chromej.

SedBáci tehda odvádli 17 slepic a 70 vajec. R. 1792 prodala administrace dvr

*nt
;

PO LNA.

špitálský Neumanovi za 1240 zl. a úrok i s robotou. Od té doby prodával špitál

rybníky, lesy. které u Skrejšova byly sousedm. Rychtáem tehdy byl Vít

Pleva. Bývalá rychta je posud v majetku rodiny Plevovy. Nynjší majitel Jan

Pleva (býv. poslanec, vicepresident Zemdlské rady) jest okresním starostou

Polenska.

Na rozhraní obce Skrejšova. Podšína i Hibova dli se také Pední hory

v lese Koninách. Na Podšínsku jmenují trati: Na kverlunst. U Brabcových,

Vošinutlec. Na Štajbli. Na Vejpražkáeh láme se hadec. Jedna odnož vysoiny

dlí se za Koubkovy, pode vsí ke Žlabm. Vede po ní silnice k Nižkovu. Za

rybníky« vede však hlavní hbet vysoiny pokrytý lesem Koninami ke Špi-

novu. Na katastru Podšína jmenují koninské kraje tiumení lesy a Boroví.

Podšín dle vykopávek iest starobylou obcí nejmén ješt z as po-

mezního lesa.

Již píbuzní Jana z Polné páni Lichtenburští na Ronov pátrali u Brodu

a v sousedních krajinách po stíbe. Není pochyby, Že i páni z Polné hledli bO-

hal tví získaných hvozd využíti. Že vládyka Belunk r. 1319 zrovna Podšín,
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Sirákov a Nižkov noního asu pepadl a drancoval, mlo jist píiny v na-

dji na koist hojnjší.

Dolování na Polenskn vbec provozovalo se za starší periody Ulili— 1300

a zstaly po hornících tch jen nmecká rodová jména a nmecké názvy po-

zemk mezi eské názvy vtroušená jako: Rundsluk (Rundsloch), Hejbold

ÍHammerwald), Štajbl (Steinhugel), Knntehrun (Outer Brunnen), Vošimulec

(Vachsenholz), Cikary (Cíi.y; aekern), Hraibiizna (Grabviessen), atd. Rodová 'jmé-

na Šerieh, Pruknar, Pojmou. Fiepour, Lacman, Smirous a j.

Již ve 14. století zaniklo dolování a zmizeli horníci. R. 1390 mluvi se v

listinách poprvé o Podšín. Dkan Florian opsal privilej z domu Fiepourova.

Znla: Já Jan Ptáek z Pirkštajna, pravý pán všeho statku v Nižkov a v Po-

dšín. známo iníme, že Vavinec, plebán nižkovský, uinil si rybník, jenž za-

sahuje do polí Martina Laika, poddaného z Podšína, zaež eený Martin

všeho desátku t. j. 3 korc žita a 3 korc ovsa — má být prázden. Od té doby

je Podšín stále v listinách. Škola podšítuská je pvodu novjšího 1

, Až do r. L825

chodily dti do Nižkova.

U velkého lesa Borovin pechází podešínská vysoina na katastr nižkov-

ský. Pozemky nazývá lid: Cikary, U sád lku, .Hrabyza, Kolo, u Geniova kíže,

"a kostelníkovým, Píhon, V rovinách, nad Laštovikovým, Tarasy, U Smrku,

Rožka, U pazderny, U pastoušky. Hbet koní za Jílkovým mlýnem (Hrubého).

Koninský uzel je také základnou Špinovského hbetu. Veliké

iesy Koniny. Dlouhé Louky a jiné pokrývají hbet hned od poátku icho na

Hrbovsku. Ze špinovského katastru druží se k nim Háje, Kolový lesy. Mokrý

Žlab. K nim piléhá Pánovv les a Zádušák od obce Nižkova. Lesu je zdj ve-

liký komplex a odtud pramení mnoho potok. Heben blízko' vsi Špinova nes:

též polnosti. íkají ti: Záleský (samota Brzkova), Dlouhé louky. Amerika,

.Pastvišt. U najpadlíka, U Ziaibincc (rb.), u Havlíkova Kíže, Obecní, Stráž-

ková cesta, Rokotina i Humení. Odtud snižuje se hbet na Pibyslavsko a

k Sázav. Také brzkovské lesy Vlí jámy a V utíkale sklání se k ece.

Spin o v leží na svahu za lesy a je nejmenší osadou na Polenskn.

POLNÁ. Na vyvýšeném míst uprosted vtši kotliny leží starobylé msto
Polná. Není nahodilé že založeno bylo zrovna zde. Stýkají se u msta dvn

smry hor, šest horských heben a tverý vody.

Btíde tomu asi mnohem déle, než se obecné myslelo, co zalkla ruka lo-

vka, zde. v pralesích eskomoravských svá sídla v dobách prvních zásvit

kultury lidské. Vykopávají se ve dvorech a v ulicích msta, ba v nkterých

obcích, popelnice, stepy, mlaty, drobnstky zlaté, kosti a p. Neznámo ovšem,

kterj kmen nebo rod zde žil. Také mnoho báchorek, povésti, starých topo-

grafických jmen a jiných slovesných forem dtských dob národa je nápadné.

Odvký rozsah ipolenského panství ukazuje riiai to. že k hradišti Polmné
náleželo více ddin pi t. zv. a po dnes znatelné, také v tradici posud nazvané

moravské pšine«. Hradišt Polmna stehlo pšinu v nejpíhodnjším míst.
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kde krom »pekelské« hráze daleko pes údolí, jež jsou zatopena rybníky, spo-

jení není. Tím bylo mén za stará, když mloci, plazi, tíasovišt a rákosí, jak

posud u Placu, Boru a Kukle zíme, jiné cesty znemožovali.

První pochybné svtlo historie obrací na. Pohni nespolehlivý Hájek z Li-

boan znamenaje, že r. 1061 kníže Spythnv 11. u Poln stany zarazil, a r. 1176

kníže Sobslav s Konrádem k Poln pijeli. Když Vladislav r. 1144 zdejší kon-

iny Libického Újezdu olomouckému kostelu daroval, mluví se o stráži, jejíž

povinnost bylá, hlídati cesty, aby po nkterých bez zvláštního povolení nikdo

nechodil. Po nejistém a spíše romanticky zesnovaném panství Zliéauském a

Vršovském nad Polnoii pichází plné svtlo historie na Pohni v r. 1240 a za-

.stihuje ji jako msto, již s kostelem, s farou, s hradem a zvláštními právy

opatené. Prvním pánem jmenuje se Jan. syn Zbyslava z Braic, který se

odtud psal Joanes de Polnua. Zakládal nové 09aidy, usiloval o klášter, uvedl na

faru u kostela matky Boži v Poln ád Nmeckých rytí. K jeho hradu vá-

zaly se další djiny msta. —
Stedem dnešní Poln jest rozsáhle Husovo námstí. Jest založeno ve

velikých rozmrech a na srovnaném ostrohu hebenu od Záborné. Starým slulo

=>Rynk«. Ješt ped r. 1863 obklopovalo námstí 50 domu se starožitnými štíty.

Jen dva domy jsou dvoupatrové, alie jediného není pízemního. Po ohni dostalo

námstí nový vzhled, nebo byly štíty sejmuty. Koku 1909 a 1910 dala položiti

Obanská záložna kolem dom široké, mosaikové chodníky na míst dívjších

tr:itoiru« z r. 1872. Okresní výbor dal stedem námstí vyložiti silnici z ko-

stek žulových. Ostatní dlažba msta položena byla již r. 1593. jiná 1689, 1828,

1864 a pod. Uprosted východního konce námstí stojí statue (sv. Trojice

s esk. patrony). Je to pkné sochaské dílo »senátora« a mšana polenského

Václava- Moravka z r. 1750. Náklad vedl dkan Petr Florian.

V e 1 k á k a š u a opodál stojící, jest taktéž dílem Moravka. Socha Mo-

ravek ozdobil širé okolí zdejší pknými sochami ze své dílny (v dom u Ma-

chák).

Uprosted námstí stoji jednoduchá budova c. k. okres, soudu si vž-

ními hodinami. Býval to svobodný dm. jejž r. 1479 daroval pan Viktorin

z Kunštátu. kníže miinsterberský mstu, »aby naithouzem slul«. Tenkrát byla

to malebná budova s cimbuím, stílnami a vží. Obklopena byla krámci, kde

se sl i m prodávala. Na západ mla ozdobný arký a praný. (Ješt Mo-

ravek r. 1752 maasovi na pranýi ruku opravoval.) Na rathouze vedly se

gruntovní knihy, konaly se soudy a šeukovalo se obecní vino. Ve zmnné po-

dob shledáváme radnici na obrazech z r. 1848. Mla mansardovou stechu a

baatou vížku. Od r. 1850 slouží radnice okres, soudu, jsouc r. 1864 ode všech

pízdob osekána. Na minulost upommají již jen ti znaky: Trojáí (Vík z Kun-

štátu). zubí hlava (Kunhuta Bokovna z Pernštýna), rže (Zachariáš z Hradce).

Dojem úpravného námstí lahodnjším iní park, založený okolo soudu od

Okrašlovacího spolku »Viktorin« a lípová alej vysázená za starostování Rud.

Sadila. —
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Východní fronta námstí obsahuje jen pt domv a uprosted Horní
bránu. Vž zboena byla v 1S. století a dnes zbývají pouhé dva oblouky.

Roku 1680 nemly polenské domy ješt ísel a jmenují se starobylými jmény.

Tak »U bílého koníka« (U Chlebek) zíme baroní fasádu. Upomíná nás na

.wejsadní hospodu«, jež tu byla r. 1791. »U modré« pozdji »zlaté h v z d y«

nacházíme pkný tesaný portál s hvzdou, znaící hostinec. Roku 1653 na»-

léval zde Henrych Roštok, vinný šenký.

Ve front do brány zachovaly se kot-

ce, rovnž tak, jako v sousedním dom,
kdysi purkrabího Teofila Fišara (u Vo-

lenc). Dm Vodanský (K. Vítka) slou-

žil léta za radnici (1863—98) a dm Ko-

šfálovský (M. Rérychové) nese na por-

tálu monogram: A M F. 1761. (Antonín a

Maria Mag. Fišer, senátor.)

Jižní fronta námstí obsahuje ve-

sms památné domy mšanské jako byl

Pirnerovský (Hanzlv). V dom Ryvo-

lovském bývalo právo mydláské od r.

1646. .Zde narodil se Karel Rytí Var-

hánek, kdysi kupecký mládenec, potom

však vídeský milioná a velkoprmy-
slník, majitel 'továren na konservování

moských ryb. Dm rodný po ddovi
již zddný dal zmnit svým nákladem

na novou radnici roku 1898. Úaduje zde

okresní výbor, Mstská spoitelna, mstský úad, Hospodáská záložna.

Plány na novou radnici provedl st. Karel Pelikán v imitaci eské re-

nesance.

Dm Gerlický (u Loseniekých) a dm »U Slovana« tvoily do r. 1638 jeden

dm zvaný »Stará rychta«. Staré sloupy a sgrafita pod omítkou upomínajl na

význanou kdysi budovu správní.

V dom tomto narodil se Karel Knittl, skladatel a editel pražské kon-

servatoe. Otec jeho byl uitel Kašpar Knittl, matka Antonie roz. Rosendorf-

ská. Knittlové byl starý soukenický rod. Pkný portál domu hodil se asi dobe
k ukrytým sgrafitm.

V sousedním dom »Provazníkovském« (H. Klusáka) sídlí dnes ochot-

nické divadlo »Jií Podbradský*. V Polné hraje se divadlo již 113 let.

Dm U erného orla jmenuje se od r. 1681 Obecní kuchyn. Bývala tu

zprvu kasárna vojenská potom hostinec. V dom Podzemském (u Kracík) bý-

vala r. 1650 veliká kovárna Jana Svobody. Dm Hajnovský (u Vohlráb) nesl

jméno po Davidu Hajnovi, purkrabím, a jest vystavn od Martina Moravka,

otce sochaova.

NÍÉSTSKÁ BRÁNA V POLNÉ.



Vedle Mašanovského (Zimová) domu, v dom nkdy (1646) písae Hnídka

(u Novotných), bydlila Božena Nmcová v prvních létech manželství. Zde p-
sobením Matje Slugy, dkana, sáhla po pée spisovatelském. Na dom jest

jednoduchý kvádrový portál a rustika. Nejzachovalejším patricíjským domem
polenským je dm Bakaláovský (Neumanv). Sklepy, spodní stavby a sloupy

mazhauzu jsou velmi staré. V 16. a 17. vku pestavli dm zámetí úedníci,

urození páni Klement Sázavský, Jamský, Ayda a Joanes Alegro, jsouce maji-

teli domu. Z tch dob zachovalo se celé II. patro. Na Maxmiliána de Francy

upomíná nynjší fasáda s monogramem rytíe de Francy na portále (1704).

H£B£4BMUf£

RADNICE S CHRÁMEM P. MARIE V POLNÉ.

V Bakaláovském dom (po Havlu Palaniedesovi, bakalái a písai rady, 1562)

bydlil také první skelní hutní mistr Ignác Qross ze Štocka.

Poslední dm (hostinec Culkv) na jižní stran námstí je velmi starý.

Jmenují jej Kunštátský po zakladateli Bokovi z Kunštátu. Upomínají na onoho

pána gotické prahy, klenutí sálu a gotické svatební znamení paní Kunhuty

z Pernštýna — andl a rytí. Knihy mstské nazývají od r. 1652 dm Ochra-

novský po rytíi Václavovi Ochranovském, majiteli jeho.

Severní fronta námstí má domy prostší. Ve Strádalovském dom (U

Puterlík) je c. k. pošta, v dom Konzbulovském bydlí mstsky léka (Dr. Mi-

chálek). Panský dm má na attice znak Oittrichštejnský. Upomíná nás na to.

že r. 1627 skonfiskován byl dum tento mšanu Abrahamu Pehmovi »pro viru

uprchlému, práv tak jako domy Šebestiána Svendy. primasa poienského. Dnes

dra nazývá se též hostinec »U es. lva«.

V dom Doiplerovském je od r. 1N14 lékárna (Sies, nyni Sedlák V.). V do-



m Sa/klovském ili Hágovském (po felaru Janu Haagovi z r. 1699) bydlí ob-

vodní léka (Dr. Prokeš). Novodvorský dm (Sadila) býval »Zólamtem« roku

1720. C. k. notáství nachází se ve starém Migonovském dom (u Sobotk),

kdežto v dom ajkaovském (Gross) bydlívali cínaští misti Sedláek a

Doppela (1781). Vzácné pány míval také Beránkovský dm, který dnes patí

Obanské záložn: Martina Vyhliše, zámeckého hejtmana, Václ. Joepseriho a

jeho krásnou paní, rytíe Ign. Vencovského a na konec Jiíka Plíku, barvíe.

Práv tak Postihaovský dm (materialisty Kautskho) paíval primá-

toru Filiipimu,, rytmistru Taichmanovi, Ann von Knll, geboren von Gasthof

atd. V dom Strádalovském (u Doležal) pracoval Leopold Kasal a synové,

malíská to rodina (1780—1830). Domy k nároží sluly Gothardovský, za nímž bý-

vala sladovna, Všetikovský (Peina i Matoušek) a Hladíkovský (Barták a Pov

korný). Zde ustupuje ze sever, poadí malý plácek u Školské brány. Škol. brána

nynjší zízena byla ze staré fary. Na fae pipomínají se knží ádu nmec,

rytí, posledn Jan komendátor (r. 1409). Po vyhnání ádu a po husitských

válkách pipomínají se boje o polenskoti faru asto mezi obojí konsistoí. Na

konec však obsazovali kališníci. Jejich knzi, nejvíce ženatí, sídlili tu a zname-

nají se: Mikuláš 1450, Martin Cikánek, dkan a Jiík, knz, 1568, Jan Zahrádka

!759. V létech 1588 po velikých požárech a za pokojných let míru opevovalo

a zvtšovalo se msto. Tehdy upravena byia budova tato na novou školu a

pestala být starou farou, ponvadž v Polné založeno a postaveno bylo d-
kanství.

Na zmnu tuto upomímá posud portál brány a znatelná rustika na zad-

ním kídle budovy musejní.

Djiny staré školy polenské a první její útulek ztrácí se v šeru. Nem-
žeme než íci, že pi chrámech bývali zpváci, cantoi a školy, zvlášt kde

byli ádoví knzi. O takovém cantoru a varhaníku píše fundátor Jan Sezima

z Rouchova takto: »...a když by varhaník byl a ve svátky na varhany bii

nebo hudl. tedy dáván jemu ten plat, který z hrbovského potoka jde«. Po vál-

kách husitských uil na škole magistr a cantor (zpvák a varhaník). Uitel

míval na fae šíravu a 30 zi. První jméno »správce školy Polnické« uvádí r.

1570 gruntovní kniha. Byl jím Petrus. Když universita pražská dosazovala ui-

telstvo, poznamenal Martin Bacháek v Polné r. 1606 jména: Joan Kvtonides,

r. 1607 Samuel Xenofon Sušický, r. 1608 Martin Smrek Polenides. V 17. sto-

letí uili na škole Jií Jerman magistr, Frant. Kelský, mag., Tomáš Kocián,

cantor šk., Jan Habermann, mládenec šk., Matj Dašický. O pomrech školy

polenské vypráví r. 1678 dkan apek: »Uitelé se ustanovují od dkana a

vydržují z jeho desátk. Varhaník bére 30 zl., cantor 20 zl., z ehož polovic

platí senát msta. Také tí mládence pomocníky mšané po ad obdem živí

a ti ze zámku dohromady 35 zl. béou, a od msta na maso 29 zl. 10 kr. mají.

Uitelé jsou katolíci, škola se piln navštvuje, poet žák se množí, mládež

se pohodln a ádn ve zpvu i hudb vyuuje. « Ve staré škole polenské

uili Tomáš Pelikán. Ferd. Dušátko, Lukáš Roštok, magistr a Jan Hladký, ofi-
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cianl do r. 1700. Po vystavni nového kostela dávali magistru varhaníku 9 stry-

ch žita, 1'- srr. pšenice. 1'- str. jemene, 2 sudy z každé várky, 5 zl. \2 kr.

na díví, tvrt vdra paták a od msta 25 zl. Ofiianti vybírali koledu a plat

od svateb. íestivací a od pohb. Tak dle slov rady »mže cantor dle stavu

svého commodo živ býti a obstáti, jinae i mnozí virtuosové by se našli, kteí

by tou službou dobe spokojeni byli.*

Do r. 1760 editeloval Petr špina a subeantor Ant. Pikryl. Za pano-

vání Marie Teresie zvelebili a upravili polenští školu na normální r. 1773. O to

piiovali se zejména Just K. primátor a Ond. Hitšman. zámecký hejtman.

SBÍRKA CECHOVNÍCH PAMÁTEK POLENSKEHO MUSEA.

Obraz budovy s cis. orlem zíme na korouhvi školní v museu. Uili tehdy

Kar. Špinar (1784), Jos. Kuhn (1806—1850), Severin Prompergr (1809—1847),

editel, jenž studoval v Praze filosofii. Ostatní uitelé: virtuos na housle .lan

Dtiras, katecheta V. T. Pšina z Cechovodn, potomní kanovník. Aut. Kolár-

ský, knz-vlasteiiec, poduitel .los. LLtomysk$ (1821—50), Vád. Svoboda (1825

—1840), Martínek, Fr. Koudela, Jos. Kuhn junior byli vesms vyhlášení uitelé

a hudebníci. Industriálním pracem již r. 1814 uila M. Aumvá. Po 50 rok uil

a editeloval na škole edí. ígnác Špinar 1 840— 1 S49— 1 SSS. Za ucho uili za as
konkordátní školy: Ant. Klusáek (malí. ed. divadla a persekvovaný vlaste-

nec), Jan Sobotka (1850), los. Sequens, hudebník. V. Elich, Jan Vlek a Ka-

špar Knittl; V. Vlastník. .). Dušánek. Po zavedení nových zákoutí školských

uil v síních staré školy, které také > kaplanka pezdívají, ponvadž v zad-
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ním kídle kaplani bydlí: Em. Ambrož (—1866), Fr. Havlíek (—1875), Jan Hou-

dek (potom c. k. inspektor). R. 1863 vyhoela škola a postavena byla na budov

nová stecha s vžkou. Uili tu Václ. Sobotka (1883), M. Artlová (1872), J.

Rinda (1871), Petr Klusáek (1874), Jos. Chlebeková (1873), E. Cinera (1876),

.lan Hruška (1875—1882), Fr. Lenfeld (1875), K. Vrba (1S77— 1906), Jan Zima

(1877—1889), V. Klos, R. Voldan, Ludmila eichová (1880), M. Holás-

ková (1882), K- Šešínová, Frant. Kutilek. Tehdy se 5tidní škola rozšiovala

o paralelky, až r. 1879 rozdlena byla na chlapeckou a díví, jež v budov

sama zstala. ídil ji V. Rinda (u. Vaková A., Poseltová, Vlková, M. Pro-

cházková, J. Kmínková, M. Poláková atd.)

ZAJÍMAVÉ MA.IOUKY \H iLENSKÉHO MUSEA.

R. 1898 postavena byla nová škola díví a budova r. 1899 byla upravena

na mstské museum. Spolek musejní založen byl r. 1895 a penesl své sbírky

do staré školy r. 1900. Sbírky musejní dosáhly za 15 rok ke tem tisícm

cenných pedmt. Bez krejcaru subvence a z prostedk skrovných \
i

museum na bohatý ústav.

Dkanství dnešní stoji na míst starého kališnického dkanství, které

bývalo píní chodbou spojeno se starým kostelem. Sídlel tu 1618 Václav ic-

manský, dkan i Adam Bolíius. Posledním knzem kališnickým, který se podle

cis. patent vysthovati musel, byl Jan Heíník. Po nm sídlil tu ješt dkan

katolický Jan Pasehazius 1624, K. Krotzer 1643, J. Hildebrant, Kar. Burešov-

ský. Odtud provádli protireformaní dílo. R. 1712 stržena byla stará dkanská
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budova. Fasáda nynjší pohodlné, výstavné budovy nese ráz své doby. V nové

budov sídlili ti »velcí« dkanové V. apek 1701, Habrland 1724 a Petr Flo-

rian 1775, pro pozdjší doby jako djepisci a pilní kronikái dležití.

Námstí Husovo uzavírá na západ tak, že dv uliky ponechává, c li r á ni

l
J

. M a r i e.

Víme, že již roku 1420 stával tu gotický a snad velmi zajímavý starý

kostel Matee Boží. Ze starého kostela hbitovem obklopeného zstaly

zbytky jen skrovné. Jest to zazdná vž
Tábor, kališnická ktitelnice, antifonáe,

sochy, rafie a korouhev vžní, nkterá

roucha. Pi chrám býval již ped hu-

sitskými válkami iiterácký kr, jemuž

dal Jan Zejdlic ze Sonfeldu roku 1604

pravidla. Zajímavá je literácká kniha z

roku 1688.

Roku 1843 založili si emeslníci též

K a r e 1 s k ý pohební a podprný spo-

lek. Ve starém chrám kázal roku 1620

Skultéty, pastor, za pítomnosti falckého

krále Bedicha. Roku 1623 odevzdal V.

Treštský, primátor polcnský. církvi ka-

tolické (P. Johansovi, jesovitu) 2 mon-

strance, 8 kalich, 12 humorál, štol a

manipularii, jako testament kališnické

církve.

Nový chrám postaven byl nákladem

knížete Leopolda z Ditrichštejna tak, aby

nádherou zastínil všechny tradice a pa-

mátky starého kostela. Plány pocházejí

od Vlacha Dominica de Angeli. Stavbu

provádl z poátku mistr Vít z Veselí,

potom však Spinetti ve slohu jesuitském. Rozmry, svtlo a fantasie štu-

kových prací mistr italských staví dílo toto mezi pední a nejvtší

eské chrámy. Velikých oltá zde jest jedenáct, postav nkolik set. Chrám

má ambity, schodišt, 4 lože, 2 sály a cibulovitou vž (r. 1896 znovu zbudo-

vanou), mdí krytou, s hodinami a s prázdným obydlím pro hlásného. Po-

zoruhodné jsou nkteré obrazy, roucha, a staré gobelíny. V hrobkách chrá-

mových odpoívají dkani a hejtmani zámetí od r. 1700. Chrám stojí na te-

rase bývalého hbitova.

Celeni a vží hledí chrám k západu na námstí Sozimovo, zvané kdysi

Rosmark. Namésti to ústí v Dolní 15 ránu. Brána jest pkný gotický

oblouk, jímž se druhdy vyjíždlo pode hrázi na Zapeklí. Od brány kupí

se staré domy se štíty, které ohe roku 1863 ušetil: Chrastenský (u Stra-

CHRÁM P. MARIE V POLN.
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šil), Poežínský (Procházkv), Beraunský (u Dvoák) a Matesovský (od

r. 1658 Jana Patnáctého, od r. 1727 Dominika Jošta). Nejvýznanjší skupina

dom poíná panským špitálem. Založil jej Ferdinand kníže z Ditrich-

štejnu r. 1689. Starší je ovšem mstský špitál z r. 1448, který r. 1910

úpln pestavn byl s chrámem s v.

Anny. Po nkdejším ze Sozimova rod-

ného domu postaveném kostelu nezbyly

než 2 staré zazdné gotické vchody, go-

tické sloupky v museu a kopie fresky

tí král tamtéž. Vše ostatní jest pseu-

dogotická imitace z r. 1896. Vedle staro-

žitného eznického domu rychtáe Ni-

kodýma Votavy z r. 1570 (u Kuhn), p-
kn vyjímá se štít domu, kdysi Mín-
ského (dnes Štuartovské nadace), kde

sídlí e t n i c k á stanice. Domy a-
chostínský (u Fišar), Vodákovský (u

Fukátk), Henykovský (u Lenfeld) a

Neuvirtovský piléhají k dkanství.

V posledním dom byla r. 1787 prove-

dena úední inventura po Ig. Lachenbau-

rovi, barvíi. Nalezeno 15 zbraní, 48 ku-

s dobytka, 4 q cínu a stíbra i 10.000

rejnských zlatých.

Na protjší stran dom zaslouží

vzpomínky druhý i Dolní pivovar,
jenž stával na nároží k Ržové ulici

(Kuhn a Zima), již r. 1588 jmenovaný a

r. 1704 zrušený. Po nkdejším podloubí

od Musil k Halíkovm dnes ovšem pa-

mátky není. Kde dnes sady péí okra-

šlovacího spolku byly zízeny, na tak

zv. »kopeku«, stávaly do r. 1863 mas-
né krámy eznické, o nichž mluví

Ptáek z Pirkštejna již r. 1365. Roku 1909 shoelo na Sozimovském námstí
6 dom. Byly nov upraveny. V jednom z dom je strojírna K. Sázavského.

Ze Sozimova námstí vede Podbradova ulice ili Ržová ulice. Pozoru-

hodné domy jsou Vomelv, Varhánkv, Smejkalv a hlavn úpln zachovalý

dm Bergmanv s typickým vnitním stedovkým rozdlením. V Ržové
ulici vyniká také vysoká budova Díví školy. Byla stavna podle plán

K. Pelikána za 110.000 korun. Prvním editelem jest Tomáš Pelikán, nyní

c. k. inspektor, (zast. R. Chudoba). Budova tato jest úeln a vzdušné

postavena. Na jejím míst stávala kdysi mstská láze. Lazebníci konali

KALIŠNICKÁ KTITELNICE
V CHRÁMU P. MARIE V POLNÉ.



služby lékaské. R. 1690 zemel lazebník Jan erný »položiv život za ovce jemu

svené, slouže lidem v as moru«.

Posledním lazebníkem byl V. Kalchr r. 1722, kdy usnesením purkmistra

a rady »se láze skasírovala, protože takové více pi mst nebylo potebí«.

Malé domky severní strany ulice (v jednom je Dlnický konsutnní spolek), po-

staveny byly náhradou za 6 zboených dom na námstí pi rozšíení velkého

chrámu. Klikatá nároží smrem k Pátku upomínají nás na stedovkou obranu

msta pi branách. V tch místech totiž stávala do 15. století »Stará brána«.

pokud nebyl »Pátek« k mstu pihrazen novou zdí.

Domy ulice Pátku stojí v místech prastaré osady Polniny, jak o tom

asté vykopávky svdí. Velikou ást sever, fronty zaujímá pivovar právováre-

ného mšanstva. Založen byl r. 1442 se svolením Ptáka z Pirkštejna. Pozdjší

vrchnosti vysadily mstu pivovary dva. Za to páni brali plat 100 kop, jež

kardinál Fr. Ditrichštejn zvýšil na 200 kop gr. Také propinaci na koalku m-
šané mli. Dnešní budova parostrojního závodu pochází z r. 1904, stará bu-

dova vystavna byla r. 1865 na místo shoelého a pvodn devného pivo-

varu v zahrad stojícího.

Na jižní front vyniká budova obecné.a mšanské školy chla-

pecké z r. 1882—5. Starší obyvatelé polenští pamatují na tchto místech starou

hradovitou zíceninu zvanou »Pikartský sbor«. Byl to poslední zbytek

po církvi eských bratí. Víra Chelického byla rozšíena v XV. vku mezi

obyvatelstvem tak, že na p. r. 1488 tkalci a krejí odepeli, zavrhujíce trest

smrti, zvedat novou šibenici, a jim rada msta poruila.

Ponurné a zbožné bratrské osad dostalo* se jména Pátek. »Zbor« byl

opuštn již po pronásledování Ferdinanda I. a prodán r. 1612, »hbitov pikart-

ský parkánem ohrazený* prodán byl r. 1651 primátoru Marku Krumovi za 10

míš. kop. Krum uinil z nj zahradu (dnes Ani. z Virendelsu) se svolením d-
kana Kazimíra Burešovského de Sendan.

Pod Pátkem »na píkopách« (Kandie) svíraly druhdy msto t. zv. nové

zdi s »Novou fortnou« (mezi Pernikou a Novotným) a »Novou Bránou« (u Vet-

chého) opatené. Mstské zdi objímaly 110 várených dom. z nichž nkteré

z povrchu zmizely.

Pod mstskou zdí bývaly kdysi barevny. Dnes po obem není stopy.

V Jeronýmov ulici zvedá se nad jiné starý dm »u Kambuš«. V nm narodil

se ak. malí pražský Karel Klu s á e k.

Za pásem zahrad rozkládají se luka »pastvišt«. Pi loukách stoji to-

várna na škrob Františka Saláška, dílna i pec hrníská .1. Skaláka pi ulici

Zabokrtech a Vejvozu. Od pastvišt k východu vede údolí zvané Pod hor a.

pedmstské postavenj byly pi potoce iiž dávno; když iešt Ze-

lená hora byla mstským pastvištm pro ovce a brav. Poslední staveni slulo

dorí i \ mlýn. Dnes je tu pila. mlýn a škrobáraa Ani. Dvoáka.

um podhorským údolím jdouce luinami a kolem rokytnatých

rybník, zelených olšin, nalezneme Podleský mlýn a pilu Otty Fialy. Mlýn
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leží v tišin na istém horském potoku. Fialové mlynaí tu na tetí sto let.

K mlýnu vrží se povsti o> eských bratích.

Od pkné kapliky a lípy podleské vede cesta na Horní Msto ke

»stínadlm«. Na popravním míst tomto pi silnici vpleten byl do kola poslední

delikvent r. 1738 — pro zbojnictví. Od hostince Krajzontu poínají dv ady
dom vedoucí, až k Horní Brán. Je to P a 1 a c k é h o t í d a. Na východním

konci nachází se v polích telna na len Zik. Poláka, cihelna Ig. Sadila, ci-

helna J. Landsmana. V ulici pi staré boží muce z r. 1653 stojí továrna na

obuv víde. firmy Matauš a Haneška. Hlavní reservár nového vodovodu od-

tud zásobuje od r. 1902 msto zdravou vodou. Vodovod stál 38.000 K- Dv ady
lip lemují silnici. Ped stavením Medického stojí v trojici lip pkná Moráv-

kova socha Madony. Z hornomstských domk pozoruhodná je baroní »farka«

(u Volman). Postavil ji první katolický dkan Jan Paschasius r. 1625 pro své

sestry.

Ped horní branou kižuje se více ulic, z nichž jedna ústí do bývalého*

Židovského msta (Karlovo námstí). Tušíme, že zídka eská venkovská

msta mla opevnnou, branami opatenou, samostatnou obec oban isra-

elských jako práv Polná. Mnozí židé pobývali velmi dávno v Poln.

Msto vykazovalo jim chalupy za dolní branou. Bohatí židé jako

Abrahám, mli domy na Pátku a na Rž. ulici. Podle jejich tradice stával

hbitov Sinagoga i lázn dávno ve stedovku. Na míst nynjšího Karlova

námstí rozkládala se však v pravd ješt r. 1688 zahrada p. Teofila Fišara,

purkrabího (od domu Volencova). Téhož roku kníže Ferdinand vyslyšel mnohé

žaloby na židy, postavil jim na zahrad 16 chalup, které po astých ohních

vzrostly v pevné msto s 32 domy. Byli to židé rodin Juda, Moyses, Himerle,

Samoel, Hiršl, Pinkas. PolLak, Abraham, Aron. Nkteré domy mají po-

dnes svj zvláštní ráz jako Filipv a Blohlávkv na Rabínském plácku. Zají-

mavá je kivolaká lázeská ulika. Dnes bydlí v Pohe 108 israelitv. Mají

náb. obec. rabího, israel. poheb, spolek (1869), israel. dámský podp. sp. (1897).

Kolem Zid: msta upravena byla' silnice jdoucí kolem byv. dvorc Sindikusova a

Šlechtova.

Z kižovatky za Horní branou skláni se k severu Varhánkova ulice.

Za stará bývaly tu píkopy za mstskou zdi. Pi nich nastavli si po-

druzi a podsedci pedmstské domky »psí ulici«. Zde mezi zahradami stá-

val od panství skontiskovaný Konzbulovský dvr. Z rozboené zdi msta vzni-

kly asem nové domky. Na jedné ze zahrad postaviti dal mecenáš Karel ryt.

Varhánek r. 1882 opatrovnu (nyní sirotinec). Odtud pojmenována byla ulice,

Varhánkovou ulicí. Pod ulicí, v údolí zaídilo msto r. 1S92 mstské jatky a

dobytí tržišt za 10.000 K.

Ze severu chránno bylo msto zdí a rybníkem. Posud se tu íká

»na šancích«. Za rybníkem školským od stará býval dvr Svatov.
Když byl postaven nový kostel a hbitov v mst velmi se zmenšil, založen

byl pi silnici pibyslavské nový hbitov. Dkan Pavel Habrland postaviti dai



r. 1725 uprosted hbitova kostel sv. Barbory v podob kíže. Z jednoduché

výzdoby chrámu toho pozoruhodné jsou nástropní fresky malíe Czergeltiho

a Raabv oltání obraz, potom Morávkovy oltáe. R. 1894 bylo nutno hbitov

rozšíiti. Pi hbitov stojí stará devná stodola Losenických. Na tžkých trá-

mech poznamenati dal Ign. Lachenbauer ceny obilí na rozhrání 18. a 19. století

a událost, že na rozcestí k Hrbovu stály francouzské stráže.

POLENSKÉ »ŠANCE«.

Mstské zdi vedly od Školské brániy k západu, chránny jsouce far-

ským i špakovým rybníkem. Za rybníkem roztroušeny jsou ve starých »ko-

cimberských zahradách* devné staré domky, kde r. 1562 íkali »na hoe pod

dolními branami«.

Za Dolní branou pi starobylém dom (u Neubauer) stála vž dolní, jak

grunt, kniihy praví. Dnes stojí na míst staré koželužny, strojírna i továrna na

obuv. Obuvnické zboží polensk exportuje se do ciziny. Pod dolní branou bylo

Staré sídlo prmyslu soukenického, na njž upomínají jen shnilé rámy a jméno

u barevny*. V nové doto vyrostla zde továrna na škrob, dextrin a klovatinu



- 419 -

Václava Pojmana. V tomto závod zpracuje se veliká ást brambor z okolí.

V údolí pod továrnou stojí z jedné strany vrch Kalvárie, zastaveni. Boží hrob

ve stínu biz a lip. Na druhé stran je starý židovský hbitov (se staletými ná-

hrobky) ve stínu smrk. Údolí samo stává se od rybníku Boru krásnjším. Od

mlýna i Škrobárny borské (u Štohanzl) seve obecní a panský les malebný,

zarostlý rybník Kukli. Kachny, cirky, slípky, rákosníci a lednáci oživují vody

i vydry, div. králíci skrývají se ve bezích. Továrník V. Pojman, msto a okra-

šlovací spolek uinili romantický tento kout obecenstvu pístupným, zídivše

tu pavilon, odpoinky a promenádu v délce 2 km.

Do stanice Poln pijíždíme severo-západní drahou. Roku 1907 postavena

byla ze stanice 6 km vzdálené místní dráha za 826.000 K. Stanice Polná-msto

je 1 km od msta vzdálena. Naproti nádraží vidíme starý panský dvr Ovín na

rozcestí silnic k N. Dvorm a k Vznici, pronajatý Heroši Klusákovi. Od

POLKNSKÝ HR\D.

Ovína k mstu vede ulice Dolní Zapeklí. Za stará vedla tudy »klášterni«

roklí cesta od Prahy. Na D. Zapeklí bydlil obec. písa a rasíci. Od nádraží

k mstu jezdí se Hor. Zápeklím. Osada »Za pekly« je stará ást Polné. Nepo-

žívala všech svobod msta, vybývala roboty a mla proto ješt r. 1694 svého

rychtáe. H. a D. Zapeklí sbíhají se u byv. svobod, dvora slovut. mšf. Jakuba

Kulma. Panství zmocnilo se po r. 1643 toho majetku a zmnilo dvr v Novou
knížecí hospodu »U bílého koníka«. Vnuk Jakuba Kuhna dostal almužnu —
3 strychy žita na chleba místo krásného dvora! Na Zapeklí je nkolik pra-

starých devných stodol, koželužna Sládkova, výroba cementového zboží K-

Bartáka.

Další cesta ze Zapeklí stsná se na most pi splavu velikého rybníka

Pekla. Z hráze rybníka osazené starými javory a kleny rozvírají ,se dva

krásné pohledy: k severu smrem k Placu rybníku, a k údolí hor-

skému a pohled k jihu na hladinu Pekla, hrad polenský, vrch Kateínov s ko-



stelíkem. s pozadím lesnaté Homole. Dole pi rybníce stojí druhá továrna na

škrob V. Pojmana. Na rybníce je plovárna Q. Vítka. Posázené úboí kopce ze-

iená se za léta (píjemn. Mezi zelení svítí dv ady domk zv. Kateínov,

kdysi panské, mstu nepodléhající bydlišt knížecích podruh. Zde byla také

panská kovárna a krma. Na vrcholu r. 1872 zalesnného kopce stoji kostelík

sv. Kateiny. Je to nejstarší kostel polenský, postavený od pán z Lipé nkdy
pi r. 1330. Od Švéd vypálen, za skladišt chmelu prodán, opt obnoven a

bílen, povstal v r. 1909 v nové podob. Pi oprav nalezeny byly na stnách

malby ze XIV. století, fragmenty z XV. století a konen fresky Jiíka Jircháe

z r. 1605. Veškeré zbytky byly vyspraveny a ponechány. Do oken vsazena

byla nová malovaná okna dle karton Karla Klusáka.

HRAD V POLNÉ

Hrad P o 1 n á jest polohou svou neobyejn zajímavý. Na takových

ostrozích jak tento jest vybudován stávala staroslovanská hradišt. Podle

výkop a nález, které jest teba ješt doplniti, máme ped sebou stavbu

velmi zajímavou. Hrubé podezdívky val a kulatá bašta upomíinají na nej-

starší epochu hradní. Páni /. Poln, Jan, Vikard, Závise (1230—) piinili se. aby

zdvihli hradby, postavili pevné zdi vnitního hradu, zvlášt za dob obávaného

útoku Turk.

Na pány z Lipé: Jindicha, Cenka. Berchtolda upomínaji sklepení vzení

a pdorys vnjšího nádvoí a obranná vž. Za pán Pták z Pirkštejna Ježka.

Jana. Hynce, byl hrad základnou útok proti Jihlav a proti Táborm, práv
o /a asjj Viktoriria z Kunštátu proti nepátelm krále. A pece byl hrad

dobyt lsti od nepátel krále Jiího, Jaroslava a Zdeslava ze Šternberka. Teprve

po smrti krále navrátil se Viktoria jeho syn a dal si imiolio práce a nešetil,

náklad, aby hrad pestavj a ozdobil. Upomínaji na Viktorina gotická futra

ní se znaky kunštáckými a mramorové prahy, ba i nakj a malby, ta-
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pety na stropech sfíceného sálu rytíského. Za pán Bok z Kunštátu (1486—

!515) rozšioval se hrad a udržoval v pevné pohotovosti jako za Trék z Lípy

(Buriana a Jana) a za paní Elišky z Postupic (1553). R. 1584 udeil blesk do

hradu a ohe strávil stechy, podsebití a horní patra. Páni z Hradce (Zacha-

riáš a Jáchym) pestavli zámek znovu ve slohu vlašském. Z té doby pochází

zadní portál vže, veliká futra oken na

paláci hradním. Ptilisté rže rodu hra-

deckých tesali kameníci do profil ím-
sy, cihlái vtiskovali je na dlaždice.

1 parkány a valy nechal bohatý pán o-

hoditi a kvádrovou rustikou na omítce

vyškrábati. Uvnit hradebního nádvoí

provedeny arkády. Zpsob tento zalíbil

se v mst a vlaští zedníci Bernardi a

Mauritius (Momric) zdobili v 16. století

domy polenské slinými sgrafity nebo

aspo rustikou. Páni Zejdlicové ze

Šonfeldu (Hertvík, Jan. Rudolf) na Pol-

n rádi sídlili. Nechali od rytce Houf-

naglia r. 1619 poíditi mdirytinu hradu

a msta Poln. Obraz ten položil J. A.

Komenský omylem ke své map Mora-

vy a od té doby na starých mapách je

ve píin polohy Polné nemalý zmatek.

Byla brzo v echách, brzo na Morav,

ba dokonce souasn i v obou zemích.

Pi konfiskaci panství r. 1623 ztratil

pan Rudolf nejen své krásné chrty a

drahé kon,, ale i celé panství polenské,

které za 160.000 zl., vlastn darem do-

stal povstný mor. karainál kníže Fr.

Ditrichštejn. Na zadní portál obranné

vže dal vsadit mramor, znak a na vnj-

ším nádvoí vytesali jméno jeho na nové kašn. V ticetileté válce byl hrad od

Švéd vypálen. Maxmilián z Ditrichštejna pestavl po ohni hrad a ponvadž

svému úkolu jako tvrz nemohl více pi pokroilém válenictví hovti, zmnil

hrad v zámek — sídlo hospodáské moci. Z jeho doby pocházejí nové stáje v

rondelu. Ferdinand z Ditrichštejna nechal postaviti špýchar a dal pestavti

celý zámek. Tehda ohazovali maltou v nádvoí rustiku a vytváeli pilastry.

Okna dostala silné vypulené míže a nárožní kvádry. R. 1713 postaven byl také

u rybníka Lázn pivovar, který díve ve hrad býval. Po tetím ohni r. 1713

stavl Karel Maxmilián znova, zavážel píkopy hradní, pestavoval kídla u

zahrady. Za Karla z Ditrichštejna stihla zámek polenský r. 1704 poslední rána.

PORTÁLY HRADNÍHO PALÁCI:
V POLNÉ.
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Od pivovaru chytil plamenem a vyhoel docela. Od té doby zstal ve smutné

zícenin. Panšlí úednici uinili i nlifi lom a lioií se ml lé duby vdom a

úmysln. V panských maštalích stojí sloupy z arkád a do taras zakládají se fu-

tra se znaky eských pán nebo architektonické ásti! Ve zbytcích zámku

bydlí nájemníci.

Ped hradem stávala stará panská valcha. R. 1910 postavilo msto na

tom míst elektrárnu pro pohon naftový, spojenou s láznmi. Plány zhotovil

stavitel Kelina ze Záru, stroje dodala firma Kolben.

Osudy hradu sdílelo msto. Zprvu obsahovalo ve zdech jen ob námstí

a Ržovou ulici. Peetilo erveným voskem, mlo vlastní svobodné zízení po

vzoru jihlavských a vykonávalo soudní nálezy po celém panství (viz »Zá-

pisy práva polenského« vydané od musea v Polné).

Msto Polná zaujímalo v minulosti elné místo na jihu áslavská. Proto

také zkusilo mnoho válených nehod, oh a jiných katastrof. R. 1345 vyho-

elo mnoho dom, takže Berthold z Lipé na šest let úlevu dal.

Za husitských válek bojovali polenští pod Ptákem z Pirkštejna i pod

Cabelickým ze Soutic proti Táborm u rníkovic, u RychnbuTka, u Zivhost,

u Jihlavi, u Lipan. Dobývali hradu Siona, zajali Roháe z Dube. Za Jiího z Po-

dbrad hájili polenští zájmy královské pod prapory Viktorina z Munstrberku,

jak jim tento v listinách vdn pipomíná. Pod vlastními hejtmany Hrabaném

a Klusákem hrdinn probili se skrze Uhry 1468, le pobiti a zajati jsou 1469. Král

Vladislav za asu moru sídlil na hrad Polné. R. 1529 leželo v Polné 400 muž,

kteí proti Turku vysláni. R. 1552 meli polenští na mor, podle svdeství Di-

više Slavaty. R. 1618 zmocnil se msta cíš. vojevdce Khan. Z jeho moci vy-

prostili Polnu teprve Kinský r. 1619 se stavovským vojskem. Hned na to Dam-

^ierre usadil se i se 4 bataliony v Polné. Jeho Holanané mnoho zádav tu nad-

lali. R. 1647 Torstensonovi Švédové výpalné pijali a pec zámek a dolní msto

sežehli, dkana s radon na Lipnici uvznili. R. 1642 tyicet soldát, pozdji

2 kompanie rejthar tak zle vyžírah, že sám hrab z Vrtby litoval, co Polná

zkusí.

R. 1741 shromáždily se v Polné a odtud k N. Brodu vytrhly regimenty

Stahrenberk, De Cordova a Podstatský. Ale hned na to couvlo sem 1300 cí-

saských ped Bavory a Sasy. Za deset dní po nich ujíždl tudy excelence

hrab Schafgotš. Popíjel na dkanství s kaplany dobré petrovické víno a po-

vzdechl is-i : »I já bych chtl kaplanem v Polné býti«.

R. 1742 vpadli do Polné polští huláni a saští myslivci. Bylo jich 3000. Za

ti dni spustošili msto docela. Za tmito pitáhlo 6000 Francouz. M ušili loží-

rovat v kostelích u sv. Barbory a Kateinv. kdež ohn rozdlali. Neopatrn

zapálili stáje zámecké (viz ohoelý trám na vži zámecké). Vojsko vedli osobn

generálové Polastrom, Biron a Duprecher. Do vyjedeného msta pihnali se

konen i husai císaští (»Altheim«), aby tu sepsali »zásoby«.

R. 1744 Prušáci nakázali mstu 1254 cent mouky opatiti! Na konec roku

uvízlo tu nco císaských pes zimu.



R. 1766 promnila se Polná ve špitál. Na 300 ranných od pluku Kolovrat

bylo zde ošetováno. Týž rok jedna ást armády rakouské t. i. 6000 muž, 3000

koní a 300 voz vyplnila veškeré námstí a ulice. R. 1748 utáboilo se na lukách

pod mstem 12.000 ruských kozák na jediný den. Déle pobyli Rusové v Polné

s generálem Vojikovem. Generálu narodila se v Polné dcera Margareta. Kmo-

trou jí byla knžna Dolgoruká. Po tech mších (jak dk. Florian píše) polenští

plaky louili se s Rusy, jak prý hodní byli.

R. 1749 400 muž od »Konigseg«. r. 1751 pluk hulán rusínských »Budai«,

r 1752 batalion »PicoIomini«, r. 1761 kyrysníci stídají se v mst. R. 1758

leželi a tyfem meli v Polné Uhi. Odpoívá jich na Kateinov nkolik set.

STARÁ- BOROVICE »NA BORU« U POLNÉ.

R. 1805 Francouzi potem 3080 muž msto napadli, dobytek, kon, hotové pe-

níze sebrali. Starci polenští pamatovali si potom celá slova, vty, popvky
francouzské.

Oh a nemocí užila Polná také dost. »Velikým ohnm« zvali polenští

požár r. 1824. Strávil obecní kuchy a domy k H. brán, Židovské msto, Psí

ulici a kostel sv. Barbory. R. 1832 zachvátila cholera 26 osob, r. 1862 tyfus 12

osob. Nejhroznjší katastrofou byl požár r. 1863. Lehlo popelem 187 dom
a 12 stodol, takže 500 lidí nocovalo pod širým nebem. Šest osob uhoelo a bylo

zabito. Shoela stecha chrámu, spadla vysoká vž. rozlily se zvony, zabila

se hlásná. Byla to osudná rána, která zastavil;, vývoj msta na desítiletí.

Hned na to ve válce pruské 1866 mstem 80 husar. 1000 rakouských voz
protáhlo. V patách za nimi 131 dstojník a 7180 Prušák do Polné pitáhlo,

naež nových 21000 muž mstem prošlo. Prušáci zanechali v mst choleru.
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která za 40 dní 238 osob zahubila. Od té doby nemla Polná v niem štstí. R. 1872

nezdaila se akciová provazárna, starý prmysl soukenický padl, hejtmanství

z Polné bylo odvoláno, okres polenský bez ohledu na eské menšiny a na škodu

Polné zpsobenou násiln byl roztržen. Veškeré obti, které msto' v nové

dob iní, nejsou s to, aby vyvážily rány od r. 1863 zasazené.

Pes to vše je Polná píjemné, pkn položené msto. ítá 562 domy.

Obyvatel je nyní 4526 (r. 1861 6700!").

Obyvatelstva ubývá a vysthovalecký proud ubírá se hlavn do Vídn

(uové, tovaryši a služky) do Ameriky, mén do Cech (Brodu, Kolína, Prahy)

a do Moravy (Jihlava).

Znakem msta bývaly ostrve, pozdji dvojvží s bránou. Nad branou po-

staven je korunovaný znak minsterberský (t. j. kížem dlený štít v horní

levé a dolní pravé tvrti žluté a ervené pásky, v dolní levé i v horní pravé

tvrti erné plky, orlice uprosted trojaí na štítku). Ped branou ostrve

erné se st. kaprem. Na jedné stran nože ditrichštejnské (v poli žluto-erve-

ném). Na druhé vži ti stí. kapi Šonfeld v poli erveném. — Námstí leží

486 m nad moem.
Z lesa Konin postupuje na firbovský katastr hbet Masní k. Jméno má

podle komplexu selských a obecních les na severu. K jihu svažují se k Hrbovu

hájky. Ke Koninám Doubrava, Rovné louky až k Zátokám. Pole jmenují se

tam »Na pekeluíkách«, Borovice, Lípa, Humní, Padlík, Dlouhý louky, Pe-

šfálky a Vný vrch.

Lesy Masník mají mnoho oddlení: Obecník, U židovky, U kasalky, ze-

lené pruhy luk Bahenních, Podpolních, Dlouhých a j. Co tu je bezin, borovin,

vesoviš a rybniných hrází ! Nedivíme se, že i do thto velkých les Masníku

kladla povrivá mysl sídla hejkal, hastrmanv a píšer ohnivých. Lovci

mají v tch místech koist dobrou. Žijí tu pstruh, srnec, tetev, kuna, sluka,

sovy, holubi kááta, zajíci atd. Na severoz. od vesnice Hrbova zvedá se také

les Vrše, na houby bohatý.

Hrb o v. etli jsme již tu a onde, že v echách selská rodina sedí na

statku 200—300 let, pracujíc , na rodném lan. V té píin bude Polensko a ves

Hrbov zvláštním. První zmínka o vsi Hrbov iní se v listin z r.1380. Ješek

Ptáek z Pirkštejna pipovdl svobodu Václavu Dvoákovi »za to, že po-

znajíce vrné služby jeho, dva lány ddiny se vší zvolí dali jsme jemu, a vy-

niínili, aby za to. v ase potebném s jedním samostílem vrn sloužili. A jest-

liže by mu v našich službách nebo v poselstvech ml k padnouti má jemu

být zaplacen«. Vidismus vzácné této eské listiny potvrzen byl všemi

vrchnostmi následujícími. Chová se podnes v rodin téhož Dvoáka po —
531 rok.

Druhá listina, jednající o írbov, je privilej msta Polné z r. 1478. Syn
krále Jiího potvrdil v ní mstu všechny výsady, vdn vzpomínaje obtí,

které mu polenští ve válkách poskytovali, potvrdil jim nadaci špitálskou i plat

ze vsi Hrbova, který Hynek Ptáek, slavný kališnický politik »za svú duši«



Sozimovskému špitálu pidal. Pozdjší páni polenští však Hrbov ze závazku

toho vyprostili. Rovnž již 420 rok statek v rodin Brabcov zsitává.

Svobodnická listina, vidisrnus podepsaný Viktorinem a Bokem z Kunštátu,

nalézá se v museu msta Poln. Šimon z Hrbova dostal 2 lány, aby s 1 samo-

stílem sloužil, ale když k padne, též dostane jiného (r. 1464). Janu

Brabci potvrdil to Boek z Kuštátu r. 1509. Josefu Brabci Karel z Ditrichštejna

r. 1789.

Urubá z roku 1636 ítá 15 grunt osedlých, 2 domky a 3 spustlé statky.

Platu vycházelo 37 kop 3 groše, úmrt 53 a pl groše. Hrbovští nerobotovali,

platili za to 1 kopu 12 groš, 69 a pl slepice a 201 vejce. Brabec, rychtá

platil jen úmr a Dvoák jen za kobylné pole.

Hejtman Andres Hanuš shledává r. 1646 v Hrbov jen 9 sedlák a cha-

lupníka. Seli tehda 6 korc 2 vrtele pšenice, 79 korc 2 vrtele žita, 1 korec

jemene. Sklidili 25 man. pšenice, 367 man. žita, 45 m. jemene, 140 m. ovsa.

Statky pvodní návsi rozloženy jsou v podkov na obou píkrých stráních

potka. Chalupy a škola byly vystavny pozdji. Na statcích u Dvoák
a u Jakš jsou hrub štukované štíty (sv. Václav, sv. Florian, moské panny

a eští lvové). Pi statcích jsou kládové sruby, stodlky a chalupy devné.
Divný konec vzal r. 1688 hrbovský rychtá, jef o nm poznamenáno

v literácké knize: »Ty, kdo toto teš, lépe sob života važ, než tento spolu-

literák (Štpán, rychtá hrbovský). kterýž za jeden džbánek piva v kuchyni

mstské (U erného orla) život svj dal. On s konm, na kterým sedl, skrze

úzký a nízký dvee s rozbitými kostmi do šenkovny vnesen byl a umel. « —
V Hrbov velmi asto hoelo. Krupobití znamená se r. 1895 a 1902.

Škola hrbovská byla pvodn v . 26. Chalupník uil v zim dti. Po

r. 1821 uil J. Strnad také pokoutn v . 49. Posud pezdívky »u kantor«

a »kantrek«. Prvním uitelem byl Ant. Starý r. 1828. Ml 80 zl. ron, 8 mr
pole, ti tvrt míry louky a 8 sánu díví. Uil v . 30. u Klusák.

Nynjší školu postavili hrbovští s pomoci správce pibysl. hr. Vratislava

z Mitrovic r. 1829 za 800 zl. Novému uiteli Albínu Starému byla škola r. 1854

trochu pestavna. Roku 1880 opt za 2300 zl. upravovali budovu, jež však po-

dnes nevyhovuje a bude pestavna. Od r. 1894 psobil zde Ant. Beneš, známý
pknými pracemi ve vycpávání ptactva, od r. 1905 Rudolf Kadeávek a od

r. 1909 František Balcr, rodem z Poln.

Hrbov ítá 56 dom a 363 obyvatele. Jsou vtšinou zemdlci.
Od Hrbovských tratí Hemanic a Vrší postupuje vysoina Masnická na

katastr Brzkova. Pes hbet v tak zv. Brzkovském kopci, vede silnice k Pi-
byslavi. Na právo íkají u Ryslínku, Stará silnice, na Familiích, Coufalová skála.

Severní svahy: Spádné díly svažují se k lukám ve Forcjt, U erv. blat sm-
rem k Pibislavsku. Nedaleko silnice jsou stopy dolv. Na levo silnice jsou

trati k potoku Pijavici: v Krenilánku. V prdlínku, V rusí a j. Za potokem zve-

dají se nové odnože píné vysoiny. Brzkovští íkají tu ped lesy: U milíe,

/a žlabem, Šindelná pec a Kofoylské. K západu poínají opt lesy Zadní a lesy
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na katastru hornovžnickém. Pole Za ryslem, U široké studn, Ve strhanejch.

U Milfaitova kíže níží se k Horní Vznici. íkají tam: Na brzkovském žlabe,

Na gromu, na Stráni, Qegrál, Na talníkách a v Qrombiznách.

Nejzápadnjší výbžek polenska vypluje hornovžnická odnož Masníku

Od Zadních les níží se pole na stráni Felegringl, Na Grajdlovu žlabu, u Sto-

hanzlova kíže. Vše sklonno již k Horní Vznici.

Od Vznice k Brzkovu ozývají se opt pímsky nmeckých jmen mezi

eskými a oboje ukazují na hornickou dobu zdejší koniny. (Šindelná pec,

Milí, Široká stude. Gromtuzna (Qrabviessen), Lorejf (leer aui).

B r z k o v píslušel od dob strážného hradišt k panství Polné. R. 1502

pistoupili brzkovští a jiní ped pana Boka z Kunštátu a žádali, aby jedenkaždý

poddaný mohl. jak by chtl, s jmním kšaftovati. To jim bylo za 4 kopy 52

groše povoleno. Právem patili Brzkovští ped mstský soud polenský. Mezi

rozsudky shledáváme r. 1569 jeden, kde Jakub Motl zranil syna Cinkova z Brz-

kova. Rychtáem byl Vávra Karšv. R. 1636 platili sedláci 5 k. 42 gr. 10 de-

nár a dávali 156 vajec plletn. R. 1649 mli dle cedule dávat 39 k. 3 gr., se-

hnali však jen 28 kop 34 groše. Tenkrát naseli 2 korce pšenice, 51 korec žita.

Dkanu nedávali brzkovští desátku, jen 6 kop gr. k Vánocm. Kdysi bývalo 16

sedlák a 2 chalupníci. Sklidili 6 mandel pšenice, 222 m. žita, 58 m. jemene

a 125 m. ovsa.

Škola brzkovská byla zprvu pokoutní. Uil vysloužilec Peina v ísle 15.

Potom vyuoval krejí Fabián Rychtecký v . 12. Ten vzdlav se trochu na

Šlapánovské škole, uil pi krejování v . 18 u Chaloupku. Pozdji bylo naí-

zeno, aby se uitelé nezkoušení netrpli. Šel tedy Rychtecký do áslavi, kde

pedepsanou zkoušku složil. R. 1833 postavila obec školu s vžikou a na té

uil a zvoníkoval bývalý krejí až do r. 1854. Po jeho smrti pihlásil se za

uitele Jan Sobotka z Dobroutova a ten vyuovav po celých 40 let zemel po

létech jako starý pensista a majitel statku. R. 1894 ustanoven byl na škole Jan

Mokrý zeStítee, uil 11 rok. Za nho postavila obec za 19000 K novou školu

r. 1905. V té uil 4 roky Jan Koená z Kališt a od r. 1909 spravuje školu

Old. Konrád z Lipnice.

Dnešní Brzkov rozložen je v podkov na píkrých stráních. Vsí vede

silnice z Polné do Pibyslavi (do obou 4 km). ísel je 49, obyvatel 348. Stavení

jsou rázovitá, mnohá i roubená. Vejsadní rychta mívala vžku. Na Štít u Mu-

sil sou štukové pízdoby.

Ze stájského Kouta k severu vede a eskomoravská hranice tvoí hbet

jejž lid proti Mor. Rudolci zove Zadní Hory. Hned pi vzniku do Cech po-

krývá vysoinu již asto vzpomenutý Špitálský les. Velký me v lese zabod-

nutý a r. 1872 nalezený chová se v museu v Polné. Lesní oddlení mají jména

Hastrman, Na vrších, U obrázku, U silnice. Na Moravské stran leží Samotin,

chalupy k obci Podšínu píslušné. Na Zadních Horách pokraují selské lesy

janovické a podšínské. Jsou tu zase domovem sluky, liška, tetívci, zajíci,

srnci atd. Posledních nkolik vlk zasteleno bylo zde r. 1738. Jen konec



Zadních Hor je bezlesý a pole mají jména Militaich, V pekle, V pustým a vedou

vedle Lejiny až do Podšína k dvma statkm na jižní návsi.

Od koutu Špitálského lesa za Samotínem zvedá se polenské hor-

stvo nejvýše. Tam, nedaleko píkopu u Humenního lesa, znaí trigono-

metrický bod (Remoštangle) vrchol Blažkova (693 mi). Rozhled odtud, zvlášt

na rybninou plá Bohdalovskou a na jádro veškerých vysoin na Polensku

—

Kyjov, Chroustov, Ddkovu horu, je velmi obsáhlý. Svahy Blažkova nesou

chudá horská pole s míšenými názvy. Tak z jižní strany na Katastru Sirákova

jsou pole a lesy: V hejbold, Na soudním. Paseky, U dolního lesa, Peklo, Na

spáleništi, Na kopci, Štaubizna, Humen! díle, U tešní, U polenské cesty. Pode

vsí Sirákovem níží se Blažkov v luiny objímající veliký rybník Panský. Pod

strženou hrází pechází vysoina na Runsluk a k návsi Podšína.

Za návsí na severovýchod

Sirákova nesou pole opt jmé-

na: Na fírátm, Na dílkách, V
popeli, U cejpaté louky, Hya-
lv kopec. Krajina níží se zase

od Houbizen k Dolní a Horní

Štajbli, ke kanci louce, erve-
nému žlabu a k loukám.

Stojíme ma vrcholu Polen-

ska u vsi Sirákova. Na zá-

padních svazích leží ve zpso-

be podkovy dolu otevené, ná-

ves. Ped každým statkem je

rybníek, ale v as sucha jsou

všechny prázdny. Jeden jme-

nuje se Podrchait (snad Baden-

taich nebo Obertaich). Jako v

jiných vsích nastavli chalupy

v pozdjších dobách do pro-

sted návsi u rokliny. Stoji

tu starý topol, Hanušova a

Landsmanova lípa. Jinak jest

Sirákov skuten sirý bez stromoví. Jest Sibií Polenska, maje pole 600 až

690 in výše. Jak se zdá, jest Sirákov jednou ze vsí„ pozdji do pomezního

lesa vstavených, snad za Jana z Poln (1240). Jak jsme již ekli, žaluje r. 1319

Závis z Poln na vladyku Blunka z Zumperku z Chnidimst. že ves vydran-

coval snad pro koist z dol zde tehdy rozšíených.

Polenští páni vládli Sirákovem berouce 11 kop o groš 5 denár plletního

úroku, oož r. 1636 upravili na 28 rejnskýeh 45 kr. Za úfrirt platilo se 3 kopj 18

i k tomu 42 slepice. Majíce do Poln S km nekonali robot a sypali za

l Bj alo 17 sedlák (5 grunt pustých) ;i 4 ohalupníci. Ale ke

KAPLE V S1RAKOVÉ.
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konci 301eté války už jen 11 sedlák. 2 domkái a 9 pirstin. Ourok inil r. 1648

73 k. 42 groše, z ehož dostalo se jen 43 k. 14 gr. Tehdy selo jen 5 sedlák. 3

vdovy a 6 podruh. Pšenice zde nešla, žita 90 korc naseto a 11 korc je-

mene. Sklízeno 479 mandel žita. 52 mandel jemen, 198 ni. ovsa. R. 1709 zapa-

dla úroda snhem a mnohokrát potom.

Škola sirákovská byla pokoutní. V . 39 uili Matoušek a Lacina. Až do

r. 1855 byl uitelem Petr Dohnal. Po nm uil Fr. Novotný a po 42 léta Ondej

Stejskal. Novjší uitelé byli Em. inera. Alojs Vlek, Alex Andrle a .los.

Knob. R. 1904 za správy Fr. Máchy rozšíili sirákovskou jednotídku. Druzí

uitelé byli Oktavian Strádal. Lud. Eis. Dnes ídí školu Rud. Kadeávek a u.

Rich. Markvart. R. 1874 potkalo obec veliké neštstí, lehla celá popelem. Chy-

tilo v . 26. Uhoel starosta, jeho žena. bratr, švagrová, tesa, eledín, služka.

Starostovi ležel na prsou jeho vrný pes. kerý pána ani v ohni neopustil a

s ním uhoel.

Dnešní obec má 56 ísel s 391 obyvatelem. Polí je sice 423 ha (5) ale chu-

dých. Vyváží se len. oves a brambory vyhlášené chuti. Mimo rolnictví provo-

zuje se po domáeku obuvnictví a síkování vlas. Rodinná jména jsou

obvyklá Serych, Augustin Jaroš, Lancman, Sobotka, Beka, Vytlail,

Hanuš, Morkus. Flesar, Hladík (starosta), Jelínek. Poštou a farou pati ves

k Nižkovu.

V Sirákov. pirozené to »observatoi« Polenska, narodil se univers, pro-

fesor J. Augustin, pední metereolog a uenec eský. Mariánská kaple upro-

sted vesnice byla založena r. 1882.

Svahy k samotínskému potoku porostly jsou oper vtšími lesy u Vlích

jam. Odtud pechází vysoina na Nižkovský katastr a nese les V Houzlích.

Bezí a Obecní les. koníc u Skalky ped škrobárnou Malínského.

Za Oujezdskou cestou oddluje se od hraniného hebenu severozápadní

hbet nižkovský. Od širokých luk a Za (liší kryjí svahy a kopce hbetu niž-

kovského velké lesy ímsy. Pásy luk »kopcovatých« a i. svažuji se k potoku.

Potom pole »Za borovím« a »Na závisti* pokrývají krajinu k Nižkovu. Všudy

zíme opuštné hráze rybník (Svetaich. Mechová). Jsou to zbytky obrov-

ského rybního hospodáství na panství polenském v minulosti. Jako v Anglii

kdysi ovce za doby nedostatku sil zaplavovaly zemi, v echách zase »kapi

požírali sedláky« (Kautský »Pedchdci socialismu*), nebof páni potápli celé

krajiny válkami vyhubené — vodou.

K Nižkovu táhnou humenní díly od kíže Musilova, inerova. Ronov-

skova i k Vlí jám. Na konci jižní odnože leží Nižkov s kostelem, školou a se

silnicí. Severní odnož pokrauje již od lesa Borovin na Dílek a k Zadnímu

kopci. Za silnicí a za pazdernou leží na svazích humeních díl zadní strana

Nižkova. Za loukama. Za palouky a Kopci svažuje se krajina k ece Sázav.
Již pod silnicí poínají lesy pod Kopaninou, Zikmundovo bezí. Klýnary. Pední
les, Na couzích.

Pásy luk na šíjích. U vody a píkré strán k Sázav tvoi tam velmi
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malebný kout. Nedaleko na ostrohu mezi Podšínslco-nižkovským potokem

leží prastarý ervený mlýn již na Pibyslavsku. Hojiná zv srní, ba i druhdy

zabloudilí jeleni vábili sem ode dávna i podnes nížkovské stelce.

Nižkov rozkládá se malebn na návrší a v údolí potoka Podšínského

a jeho pítok. Z daleka svítí se bílé a pestré stechy na modravém pozadí

pibyslavských hor Peperku, Kamene, Tisvky atd.

Nižkov od oh tém celý zmnný leží v krajin dobe vydlané a

lesnaté.

Historie dotýká se Nižkova záhy. Blízkost eky, cest a pátrání po ko-

vech, daly již v 12. století vzniknouti vtší tržní osad. Když urozený Jenec

z Polné as r. 1220 do majetku pohraniného »Libického újezda« pišel, byl

by rád kraj rychle zalidnil a k vtšímu užitku pivedl. Co na jedné stran

otomúc. biskupu odebral, hledl trochu církvi vrátiti. Odtud jeho snahy o za-

ložení kláštera na Polensku. Vyžádal si na Slávkovi z Risenburka 6 mnich

z Oseká. Tak založen byl v Nižkov r. 1240 kostelík sv. Mikuláše a cella

sv. Bernarda. Jenec z Polné sliboval klášteru osadu Nižkov (villam Forensem

Nesekove) dáti a kolem pdy tolik, co by 20 hiven vynášelo. Le klášter

v Nižkov neobstál. Drsné horské podnebí a hrdost opata Slávka, který, jak

se zdá, pi visitaci nenašel vše dobe opatené, zpsobily odvolání mnich

z Nižkova. Na doby ty upomínají sklepy ve íae (celle) a spodní /stavba

kostela.

Roku 1319 oni dva zemani vracejíce se z výpravy dobrodružného krále

Jana Lucemburského, zadrancovali si také v Nižkov, tehdy najisto míst

hornickém, zaež byli pestupnici na zemském soud k pokut odsouzeni.

Podle nápisu na náhr. kamenech, odpoívá v kostele Mistr Jan ze Sá-

zavy (r. 1485), což zase upomíná na husitství obyvatel tohoto kraje, jež vky
i pronásledování petrvalo. Již od prvopoátku a tak i v 16. stol. stála fara

nižkovská pod správou dkanství v Polné (tehda kališnického).

Urubá Polenský vypoítává v Nižkov 24 sedláky. 8 chalupník, 4 grunty

a 2 chalupy pusté. Plletní plat inil r. 1636 9 kop 45 gr., 142 slepice a 5 kop

1 1 groš za úmr. Robota byla jen 46 dn orných a za ostatní 4 kopy 6 gro-

š platu.

Vejsadní rychta stávala na míst hostince Zikmundova u Cern. Vejsadní

ryohtá byl povinen dávat panským koním obrok a eledi stravu, když se

ze zámku dm Nižkova vyjelo. Bhem 30Ieté války ubylo obyvatel. Cedula hejt-

mana Andresa Svitavského ítá 11 sedlák, 12 chalupník, kteí byli s to síti.

Našili r. 1646 12 korc pšenice, 170 korc vrtele žita, 25 korc. 2 vrtele a

4 mírky jemene, 94 kor. ovsa. Nižkovští sklidili 41 mandel pšenice, 761 m.

žita. 125 m. jemene a 358 m. ovsa. Desátý mandel patil pánm pro dkana.

Pi konci války r. 1642 bylo sedlák 15, chalupník 6, plat 51 kop 24 gr.

Mnoho nám o Nižkov poznamenali polenští dkani, kteí správu fary

zde sami vedli. apek píše. že r. 1699 byla Sázava od Nižkovské fary odi-

dlena. Nižkov ml 165 duší (Špinov 91, Sázava 99, Rosika 32, Sírákov 93.
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a Podšín 82), tedy vbec 562 duše. Dále píše, že mu mají sice nižkovští

sedláci 169 mic desátku sypat, jenže kolatorníci válkami vyhubeni a da-

nmi vyssáti jsou. U nižkovské fary má prý 50 mr polí, 3 louky, tak na 6 vo-

zík sena, 6 rybník a zádušní les.

O válených strastech v Nižkov vypráví zase dkan Florian takto:

»1. ledna 1742 pišel do Nižkova saský pluk Schlichtling pod generálem Kru-

mlkovem. Protože nemohl šafá hned klíe od sýpky nalézti, nechal jenerál

dvée rozbít. Vzav tedy jehn telecí a torbu dobrého vína — bohu duši po-

ioueje, nebo jsem se jenerála bál — do Nižkova jsem se odebral. Vstoupím.

»Sind sie herr Pastor?« pravil vysoký chlapík, o nmž jsem hned nevdl,

je-li generál nebo kucha. Posadil mne mezi hejtmany a praporeníka. Omlou-

val se a hejtmani žádali, abych jim též zejtra torby vínem naplnil! Le dru-

hého dne byli již u N. Dvor, protože šli Uhi.

Zkusili jsme mnoho. Druhý den nový pluk s gen. Polentzem do> Nižkova

pišel. Za nimi jiní Francouzi, Poláci, Brandeburci, kteí dnem i nocí bichu

sloužíce, všecku drbež v Nižkov a v Polné vyjedli.*

Roku 1788 píše Florian: »Kostel nižkovský mnou Petrem Florianem byl

na délku i šíi prodloužen a novými oltái okrášlen. Ponvadž pan patron ni-

ím pispti nechtl, z kasy kostelní 294 zl. jsem pibral.

«

»Dne 5. února t. r. pišli ranní a oznobení Bavoi do Nižkova, kdež jich

a v Píibislavi 900 morem zemelo. Když pro n nižkovský hbitov staiti ne-

mohl. 100 jich na cest k Rosice pochováno bylo. Také kometu r. 1744 jsme

vidli. Jak mi šafá mj Martin Havlíek z Nižkova vypravoval, vidl takovou

už ped 64 lety.«

V 1. 1772 byla v našem okolí strašná neúroda i bída. Míra žita stála

7 zl., lidé v Nižkov meli hladem. Císa Josef poslal peníze, do N. pišlo 25 zl.

V iétech 1792 shledáváme všude u nás stopy prvních pokoutních škol.

První zmínka o ádné škole je ve fási z r. 1796. Uil v . 16 (u Baš) Aug. Ha-

velka.

Katastr Nižkovský je po Polné nejvtší. Mí 1252 ha.

Poslední kout Polenska souvisí s pohraniním hebenem a sluje Rosi-
cký kopec. Jeho strán patí ke katastru obce Rosiky. íkají tu Na pí-
kách, Nmcv les, U rybníku. Na dílech. Na Jabrku. Vrchol Rosického kopce

i s Huským dvorem patí již do Pibyslavska. Rozhled odtud k Velké

Losenici, ke Záru a k N. Mstu je nádherný. Úzké pruhy polí ustupují k ob-

zoru vtším a vtším masám les, až na obzoru splývá vše v modravé pásy

lesních latifundií u Žákovy hory. Na severních svazích Rosického kopce jmenují

trati Na láni, V rokotí, Na bejin, Ve volších. Od Zikova i od Židovské

sklání se úpatí již k Sázav. Poslední cíp okresu polenského sluje echomez.
Rosika je Morav nejbližší a od Polné nejvzdálenjší osada. Oby-

vatel ítá jen 123. Zemdlství je hlavním jejich zamstnáním. Celá rozloha

obce iní jen 269 ha 71 ar.

Veškeré hory polenské obou smr (svatoslavského i kyjovského) jsou
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Z ruly nejvíce smrem k svz. vržené. U Dobroutova ve Špitálském lese a j.

pechází rula v balvany žuly, jinde ve svor, opt jinde v prahorní bidlici,

nkde proráží její vrstvy hadec (Bor, Panský les, Borkov, Boek u Záborné,

Podšín) a jeho zmny. Žíly kemene, živce, vrstvy slídy, skály amfibolitové,

vápenec, granatitové ruly, záhnda, turmalín. jaspisy, opály, osinek nkde

vyskytují se ve vtším množství. Celkem lze íci, že je krajina v geologickém

ohledu chudá, jako je chudá v kvten pro nedostatek vápna.

Po vrcholech pohraniného hbetu, tedy od echomeze k Blažkovu a ke

Stájí odtud k Nadjovu, k ehoovu, na Studnici a zpt na Švábku bží pe-

dl vod Labských a Dunajských tak, že veškerá voda z Polenska i z díl Mo-

ravy patí jen Labi. Vodstvo' Polenska napájejí hojnjší pršky než jinde v e-
chách.

Vody napršené tekou sice všechny do Sázavy le na dv strany. Se

severov. kouta Polenska sbírá vody Podšínský potok. Vzniká za špitálskou

hájovnou, tee k Podšínu, skrze rybníky a stávky, spojiv se ped vsí se Samo-

tínským potokem a pod vsí s vodou ze Sirákovských stávku i od panského ryb-

níka. Tee k severu. Ped Obecníkem vtéká do nho pramen ze Zichourova

rybníka. Ped Nižkovem posílí jej potok od Blažkova i z lesa ímsy a Pod-

šínský potok tee okolo škrobárny k Nižkovu, žena dva mlýny. Ze vsi pi-

bude slabý pramen a pod Hrubého mlýnem potek z Karbar a od Špinova.

U erv. mlýna vlévá se do Sázavy. Odvoduje asi tetinu okresu.

Nkteré menší potky na Nižkovsku, také Jablonecký potok z Chasníka,

tekou pímo do Sázavy.

Veškeré ostatní vody okresu unáší Šlapanka k N. Brodu. Vody ty shro-

mažují se do rybníka Kukle, nádržky to Polenska. Do severního cípu Kukle

svádí vody Hrbovský potok. Vzniká nad Janovicemi- a protéká rybníky: Zik-

mundv, Libšícek. Hasavrk, Grošník, Bejinu a Žrout, potom rybníky Skrej-

šovské. sílí z pramenv les Skrejšovských a Konin, kde hrbovské rybníky

Urban, Zajka a Dolní mu vodu pouští. Pod Hrbovem protéká Babu, pijímá

prameny ze vsi, z Vrší a potok Pijavici. Pivádí do Kukle istou vodu, ve

které žiijí raci, menky, okouni a mníci.

Do druhého cípu Kukle tee voda z rybníku Boru, do Boru z Placu.

V Pláce schází se jednak voda z Konzbulovských rybník Obecního. Plaka

Zimová, Varhánkova, Školáku a Spacáku, jednak ústí do nho Ochozký potok.

Ten vzniká u Stáje a v lese Ochozí. Protéká Panákv, Podleský a Podhorský

rybník. istá voda hostí pstruhy a raky. Pod mstem se ovšem voda zne-

isuje. Do Pláce tee také voda z rybníka Pekla. Peklo mí 75 mr a má

dva choboty. Do východního tee Zhoskj potok. Vzniká pod Nadjovem na

Morav. Protéká obec Dobroutov a pijímá v Kamenném Zlab prameni- z luk

Dobrontovských a z les Jamenských. Jižní chobot Pekla pijímá vodu z da-

leké Moravy. Potok Vžnický vzniká .1 hodiny od Poln u Bahenné Vznice.

Má prameny též od Studnice. Rybné. Protéká iamenské rybníky. Skrze Malou

Vznici ubírá se kolem Beziny do Pekla.



Okres Polenský má 81 knr a ítal 8695 obyv. Polovice jeho bydlí ve

mst, ostatní ve 13 obcích, z nichž Polná a Nižkov jsou farní. Jen Horní

Vznice patí farou do Šlapánova, Malá Vžnika do Zdíce (na Štoku). Do

okresu pifaena jest pouze Buková z Pibyslavska. Katolík je 8539, evange-

líkv 45, israelitv 110. Nmc je 11, ostatní eši (8683).

Okresní zastupitelstvo polenské ítá 18 len. Velkostatky jsou na Po-

lensku v zem. deskách poznamenány dva. Bývalé domicium Polná, dále

nadaní statek Janovice-Skrejšov. Oba mají vlastní honitby.

Okresem vede jediná dráha; tra lokální Polná-Stoky—Polná-mstO'. Silnic

okresních bylo 50 km.

Venkovské obyvatelstvo okresu a lidové vrstvy obyvatel msta Polné

užívají zvláštní mluvy — podeí polenského. Oblast podeí polenského pe-

krome hranice okresu a obsahuje nkolik vesnic (V. M. Losenice, Volešnou,

Bukovou. Sázavu i, D. až po hory Peperek). Jest jediným svdectvím po

bývalém jakémsi rodu Zlianském, po nmž v té krajin potok Polmna, Polná

hradišt, Pol nicka. Polna ves slula. Jméno kmenu pišlo v zapomenutí — snad

podle hradišt Polnné.

Nejbližší podeí eská jsou polcnskému bystrcké a polnické. Nejbližší

moravská horácké a hanácké. Profesor Ign. Hošek popsal podeí polenské

v »Rozpravách eské Akademie« v samostatném díle. Hlavní rys podeí
záleží v tom. že nepehlasuje a, o, u v pádech pi asování a jiných zmnách,

zamuje souhlásky, zkracuje a rádo pedráží h jako na p. diodové. Jako pí-

klad polenského podeí stjž zde povst »Zakletá«:

»Jedenkrát kvíerou šla hulicou z Polnýho droužka. Nesla si hzle a ro-

madu vejslužky ze svarby. Dyš pišla zezdli na vžnickou bubec ke kíž,

vidí na jednom místti pekrásnou panu. Fanynka se lekla, bžela dom,

k vratom: rumpity. zynk! zarumplovala. Bylo zavito. Babika odevila a

Fánka, jeden soc! a do seknic!

o se taséš, je ti zejma? Hele, dy vlaštúfky sou tu letos o toliš spíš!

Ale Fanka bží. bží — a zasejka porádejc vidí tu krásnou panu. Mla ruky

sepity, šaty jako z híní a takový krásny voi, že se jich nemoch lovk bát.

Frantin se strachy casnovaly kolena. Povidá: Co ode mn scéééš? »I neboj,

neboj se má dušo zlatá«, povidá krásná »a nediv se ternu! Žes mlela, dáváš

mn áku a dybys scela, tak m vysvobodíš. Já su zakletá céra z polenckyho

zámku, já su moc potrestaná za to, že skroz mnou falešncu lásku pišli tí hodný

hoši, vohe a iskra, krev a mlíko k zabití. Trápila sem je až sami od sebe

pišli ze svta. Ale od matky toho mládenca sem proklitá a pišla jsem k od-

soudní. Nejom musím bloudit a tam u toho kíža na Bubeníku lidi pestra-

šovat. Bluduju se sto let, jeden rok.-.su erná kvona, druhý rok su koncká

hlava« atd.

Na Poleusku vbec zachovalo se mnoho starých zkazek jmen polí a les,

z nichž nkterá odnáší se do dob pradávných. Polensko má bohatou sbírku

povstí o arodjnictví, o hejkalích, o strašidlech, o zášklebách (hastrman, skí-
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tek, vítej, myslivec, diví psi, divé ženky), o oliniváeích (svtýlka, ohnivý

koár, ohnivý muž, lucerna), o silácích a zbjnících (Ceberák. Nykla, Oliva,

Kaláb). Vypravování starých invalid (o Francouzích, o Majlont, Rebelie

v Uhrách. Baboi, Vo kardé), o nábožných (žehnaní, examírovaní, duchovní há-

danky atd.). Veselé píhody líí se v povídkách (Masopust: 2livka. Císa

Josef atd.). Pkné pohádky jsou: Krejí a princezna, Strašidlo na zámku, Ti
erné vlasy, Jak se švec králem stal, vydali Klusákové tiskem. Historické

pozadí mají povsti: Jiíkv kámen, Direktor Kane, Pikartský poklad, Piksla

podleského mlynáe.

Býrvalý kroj vymizel sice úpln, ráz stavení však zachovává se posud.

Život starých obetkán byl zvyk y, od kolébky až k hrobu ml vlastní poesii.

Jsou to íkadla, hádanky, popvky, básniky a lidové písn.

Zprávy o Polensku obsahují rukopisy místních kronykáv: V. apka.

V. Habrdlanda, Petra Floriana, K. Pražana. Knží: Miliána, Pokorného, Sadila.

Literákv. Mnoho obsahují i prvileje a listiny mstské v museu, knihygrun-
tovní v archivu zem. a okresním.

BETISLAV RERYCH:

ŠTOCKO.

Zvláštní upomínky vyvolává v nás vstup z Nmeckobrodska na Štocko.

Zde shledáváme kraj pokrytý ješt v celých masách lesy — bývalým hvoz-

dem zemským. Pod nimi, ve smru prastaré obchodní cesty z Cech do Mo-

ravy, bží komunikace moderní doby, erární silnice a severozápadní dráha

z Prahy do Vídn.

Stojíme na horké pd, kde ode dávna kížily se zájmy kolonisace kní-

žecí, královské, církevní, panské a mšanské. Stojíme na odvkém bojišti

vojenském, národním a sociálním. Djiny Štocka jsou vo znamení neustálého

mnní hranic a nových formací.

Pr.aihorní krajiny mají svj charakter. Jsou od uritých sted jistým

smrem zvlnny v dlouhé nízké hebeny, jež píná údolí zbrázdí v lenité

vysoiny a v tupé kupy. Zvlnní hor na Stocku vychází od jihu. Za Jihlavou

na Rychnovsku vypíná se od Mšickho kopce (755 m) a Cesmínku (757 m)

k severu horský heben (Jankov 686 m, Velký les 686 m, Borový 694 m,

Peklo 699 m). U Vtrného Jeníkova tvoí se nové centrum. Strážník
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(712 m) a odtud bží na východní hranici Humpolecká hbet až ku Kosovské

hoe (683 m). A práv tento Jeníkovský sted vysílá do jižního Štocka hbety

hlubokými lesy kryté: Hladovský, Antonínský, Hlávkovský ai Rohá až na

behy eky Jihlavky. Mezi nimi hloubí od vk Jedlovský, Marsovský, Blo-

k;unenský a Smrenský potok údolí a donášejí své zprvu isté lesní prameny

téže Jihlavce a tedy Dunaji. Krajinka tato klopí se tedy, ne s echami k se-

veru, ale s Moravou k Vídni a sluje dnes Vyskytensko. Druhdy slula »eské
zboží (vesnice) pánv Jihlavanv*.

Hluboce porušené skály rulové rozpadávají se v písitá nebo v hlinitá

pole. Nkde pechází rula v žulu, svor. jinde v rulu ervenou, šedou, živco-

vou, slídovou, amfibolovou nebo v bidlici prahorní. Pda je pro chvojné

lesy výborná. Shluky a ostrvky pegmatitu, hadice nebo hnízda vápence,

diont, dávají dobré lomy. Co hlavního však, že pukliny v rule, fylitu a v ke-

menci vyplnily se rudou. Za starých dob vybíhaly takové žíly a vrstvy

sfaleritu, arsenopyritu. pyrargiritu a galenitu i zlata až na den. Proto ko-

lonisace zdejších prales nabyla záhy rázu hornického.

Od kižovatky na silnici humpolecko-jeníkovske táhne kolem Smrené
jiný heben (Venušova hora ili Venus. Jezeví díry ili Dachslócher) zvaný

Vysoký kámen (Hohenstein, 655 m). Škoda, že brání les rozhledu, ze skal

jeho. Devný kiž a zíceniny »lovecké kuchyné« iní dojem místa, na

nmž se kultus ode dávna provozoval. (Pechold.)

Heben Vysokého kamene dlí píná údolí na leny, z nichž nejdále

k jihu vyniká osamocený Poklad (Schatzberk 613 m) s rozhlednou, stará

to stráž Jihlavy, dále Ptaí hora (Vogelberg). Kopule (632 m). Vbec
pak celá krajina od Pokladu a jeho pokraování, prsmyku Bedichovského,

jenž jest vlastn pirozenou hranicí Cech. klopí se již s echami k severu

— k Labi. Od Vysokého kamene a Jezevích dr oddluje se pátý heben
Javor i na (Ahornberg 629 m). ke Stokám, k severu pokrauje Studnice
(Kaitenbrunn 601 tri) a Plesa v ec (Plattenhuget 596 m) promnný u m-
steka v park. Celý tento komplex hor pokrývá souvislý, hluboký les, zvaný

Vysoký les (Hochvald) na dli od Pokladu ke Stokám, na šíi od Smrné
k císaské silnici, která tu po svazích tchto hor z Brodu bží. Ale i za cí-

císaskou silnici k východu, na podhí, pokraují krásné díly les: Bažantnice,

Spády (Gíáll) a Luišt (Bognerin) za 'nimi sníží se krajina až na 460 tn a vy-

soiny koní u Zlatého ili Stítežského potoka.

Do Zlatého potoka, který vzniká z pramen Pokladu a od Stíbrného

dvora, od Ptaí hory v krajin rybninaté. u Pávova, vlévají se z Vysokého
lesa: Pstružný potok (Forellenbach), u Stítže a Vonavský potok spojený

se Štockým Muhlbachem u vsi Šicendoría.

Z téže kižovatky za Jeníkovem vine se k Petrovicím druhá skupina

hor na sever do Štocka. Pokrauje k Chýšce (594 m) a ke Stokám (Ovák, Alt-

schaf Hiibel 597 m). Z vysoiny té nejvýše pne se zalesnný Vysoký (Hoch-
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berg, 625 m). Z paseky mezi císaskou a Srnilovskou silnicí rozvírá se á-

stenj rozhled po okolí.

Vysoký se svými vedlejšími vtvemi vypluje celou krajinu od brod-

ského potoka Zabince až ku Šlapánce a k Sázav. Hlavní smr však sleduje

císaská silnice, totiž na Skivánek a ke Kytnovu (Bhrmendorfu). kde vstu-

puje na Brodsko. V údolích k východu sklonných vinou se luinami pozovický

a smilovský potok ke Šlapanovu a Horký potok od samot. Na podhí Vy-
sokého rozvtvují se po hranicích obcí pkné lesy zvlášt od Chudého

mlýna za Stoky, Posovice. na Vysoký, ke Smilovu a ke Šlapanovu (Kolí les,

Osles. Obecní les atd.).

Vysoiny severního Štocka konci na nejzazším konci severním skupinou

Smre hochtanovské (586 m). Vrchol leží již v Nmeckobrodsku. Na pravém

behu potoka Zlatého pati ke Štoku úzký pás (2-^3 km šíe) planin. Jsou

to podhí Polcnských hor: Cachostínské. Vžnické lesy. Bubeníka. Novo-

dvorská. Kamcnská, Zdírecká. Mšínská a Hininská planina se stejnojmen-

nými potoky.

Vbec pak vody severního Štocka zanáší Zlatý potok íce Šlapance.

jež na Polensku vzniká. Šlapanka zase Sázav.

Více než tisíc rok jest tomu. co krajina tato byla majetkem zlických

Mavníkovc, potom Vršovc a knížat zemských. Karavany íránských, arab-

ských, ímských a židovských kupc táhly po prastaré obchodní cest mezi

hlubokými hvozdy. Z té prvé periody Štocka zbyla dnes jen pouhá jména les:

Rohá, pekla, ddek, jelení, zajeí, jezevi, jezí, pstružný. hranice, javor,

ptaí atd.

Stežící hradi.št ili Stítež s okruhem strážných vsí zstalo po

dlouhou dobu sídlem zempanské i pozdji feudální vlády tehdejšího Stí-

íežska.

Po pádu velké Moravy, po vzniku kesanství a po pipojení Moravy.

zdály se zdejší obranné hvozdy zbytenými a knížata i králové jali se Li-

bický hvozd rozdíleti klášterm, milcm, biskupm a horníkm. Z nich žádný

neusadil se na štocké pd. Proto zabíhaly hranice okolních domicil brzo z té

brzo z oné strany dál do Štocka, jak to dob;\ rozkvt stavu a koup uro-

valy. Všichni všalk co nejusilovnji pátrali tu po drahém kovu.

Na tyto doby upoinínají etné topografické pívlastky: Zlatý, stíbrný,

šachta, berkverk, kamenný, horní, studna, poklad, ruda. dl atd.

Na první kolonisaci mly zejména vliv kláštery Zclivský. Pohledský.

r'\ú Nmeckých rytí, usazený v Nmeckém Brod a v Poln (od r. 1252)

.! hornické msto Jihlava, i krom pán z Liclitenburka a z Polné. Souasn
dji vznikla na Štoku domicia rytí, z nichž zvlášt jmenují se statek

Smilov, Stítež, Šicendorf. Po zániku stavu rytíského octlo se Štooko v ru-

hnosti Lipnické, Polenslcé a Jihlavy.

\ 10. století skoupila Jihlava vtšinu Štocka. Po bitv na Bílé Hoe a po

vyerpáni dolí prodala Jihlava sever štocka. Tu teprve dostalo se Štoku



nynjšího jména podle správy z msteka Stok. Staré dvory, pozemky pu-

stých vsí se emphiteutisovaly, dlily, lenily a noví kolonisté osazováni na

severu od vrchností, na jihu z Jihlavi skrze vliv Josefínské kolonisace. Na tuto

dobu upomínají nové názvy: nový sedlák, Vilém, Filip, Karel, Antonín (jména

kolonisator), íamilie, nový dvr, lesní dvr, díloe, spolu s názvy skelný, huf,

sklenný, jež nás uvádjí do zkvétajícího prmyslu skláského.

Zrušení roboty, zavedení okresu v Polné a hejtmanství v Nmeckém
Brod a v Polné spojily teprve Stocko. Zrušení hejtmanství v Polné a za-

ízení okresu nmeckého ve Stokách dokonilo útvar nynjšího Stocka.

Svoji pou po okrese štokem poneme z Nmeckého Brodu. Zajedeme

do Fridnavy, první stanice severozápadní dráhy smrem k Polné a k Jihlavi.

Z Frinavy vystoupíme na kopec ke Smri hochtánovské. Kopec ten a sou-

sední Farský (Pffafenberg) obestírají staré povsti o stíbrném sloup a

o rytíích. V okolních lesích jsou stopy zaniklých dol. Pohled od Smre jest

úchvatný, a kopec má jen 586 m výše. Nkolik okolních smíšených vsí na

Brodsku jako Fridnava, Bartošov, Dlouhá Ves, Zdírec, Pohled a Jilemnik orga-

nisme se národnostn se Štokem. Od Smre dáme se pes Klarbrunn k sil-

nici. —
Na císaské silnici od Brodu k Jihlav leží ves Kvtnov (Blumen-

dorf). Je to stará ves ve výši 574 m, daleko patrná. Poštou patí ke Stokám,

pifaená je k eskému Svatému Kíži. Již roku 1308 oddlena byla od pan-

ství Lichtenburského a patila potom k statku Fridnav. V 39 staveních bydlí

tu 218 obyvatel vtšinou Nmc, kteí mají tu hasiský sbor. ech jest 38.

Z Kvtnová níží se silnice skrze Skivánek ,a> znovu zvedá se na Vy-
soký skrze vesnici liochbers. Vrchol Vysokého nachází se v levo za vsí.

Ves fíochberg vznikla z knížecí formanské hospody, kdysi panství Smilovského,

pozdji Štockého.

Stavení nesou horský ráz.

Na západ níží se polní cesta z císaské silnice stranou do M ukop run

(Mkenbrunn). Jest tu pouze 29 dom a 116 Nmc, 32 eši. Pošta

i fara jest ve Stokách, bývala pi rytíském statku Smilov.

Do Smi lov a dáme se okolo vrcholu Vysokého (Bochberku) po okresní

silnici na západ. Níží se cesta pkným starým lesem. Smilov nese snad jméno

po Smilu Lichtenburském ve XIV. století. Do XVI. století sedli na tvrzi za

rybníkem Smolovští ze Smolová. Roku 1504 mli ves i s poplužním dvorem

Mitrovští z Nemysle. V rychtáské knize msta Polné teme: »Anno 1601

jati Kašpar i se synem Joklem ze Smilova pro spurné chování. Za trest musel

dát rychtá pánu klisnu a slíbit, že dá i farái Mikuláši ze 5lapáno""a pokoj.

Roku 1725 prodán jest Smilov (Pozorovice a Mukubruny) hrabti Sinzendor-

fovi ke Stokám. Pan Sonovic z Ungvertu, roku 1701 tvrz v nynjší zámeek
pestavl.

Dnešní obce má i s Hochberkein 49 stavení. Statky jsou tu výstavné.

Mají charakteristické erné kvádry na nárožích. Obyvatel je tam 269 Nmc.
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30 Cech. Jest v obci i nco živnostník. Nájemce dvora p. Rosler má pi

dvoe škrobárnu. Pohled od rybníka skrze ves k Hochberku je malebný, rázu

horského. Pkné lesy obecní a panské (Osles) táhnou se v planin až ku dráze.

U židovského rybníka taní prý dJe povsti — židovská svatba.

Ze Smilova není daleko do P o z o v i c e (Bosoviz). Na návsi u rybníka

rozloženy jsou isté výstavné statky okolo nkdejšího dvorce zemanského.

pozdji vrchnostenského, jež roku 1800 byl rozparcelován.

Pozovice leží jako Srnilov na planin a nia podhí Vysokého, ne-

daleko rozsáhlých les. Obec ítá 40 stavení a 222 Nmce, Cech 7.

K Pozovicím patí samota' Kronavitveber. Obec je pifaena ke Stokám, pošta

je též ve Stokách. Škola zdejší je velmi pkn vystavena. Hasiský sbor

v obci o roku 1895.

Pozovické lesy prostírají se až k okresní silnici od Šicendorfa na

STOKY. Je to mstys istý, výstavný, v pkné kotlin pod krásnými

lesy. Na námstí založen by! od okrašlovacího spolku, zásluhou soudce Lexy

park se sochou cis. Františka Josefa I. Socha stojí ped okresním domem,

jenž pro nov založený okresní soud, berní úad, notáství, etn. stanici a

ótitídní školu, msteko v r. 1891 postavilo. Msto má od roku 1902 nový

vodovod a vábí letní hosty k pobytu. Krom 3 mlýn stojí u msteka panský

lihovar najatý od Goidmana i drobnjší závody: telny, cihelna, výrobna ce-

ment, zboží. Nmci mají zde své Bundy, Vysloužilce, Has. sbor. Spolky: ho-

spodáský, velaský a okrašlovací. eši mají tu Besedu v hostinci pana

Matouška.

Malý kostelík sv. Jakuba (gotický) pipomíná se roku 1372 jako pa-

tronát Lichtenburských (roku 1382 dával desátkem 9 a pl groš plletn).

Roku 1411 potvrdil zdejší pán Leskovec z Ho slav i msteku práva.

Od husitských dob podnes patí fara k vikariátu v Polné.

Až do 18. století byly Stoky spravovány z tvrze Stítee a od Po-

lenských, pozdji od Jihlavi. — Doba rozkvtu poíná Stokám r. 1740—50.

Tenkrát založena byla císa, silnice z Prahy do Vídn a mstys se stal mýtní,

formanskou a poštovní stanicí. Z té doby viz mohutnou stavbu hostince

Plotzarovai pi cis. silnici. Roku 1760 postaven u brány k Polné úední zá-

meek a správa panství Stíteského byla peložena do Stok. Sám císa

Josef a 50 tisíc manévrujícího vojska a celý štáb ve Stokách bydlili r. 1766.

Roku 1788 prohlášeny Stoky mstekem a obdržely za znak stíbrný pás

v ervenénu poli.

Stoky patily té doby hrabatm z Palmu, kteí spojili panství s jinými

statky. Roku 1840 koupil Stoky (Stíte, Fridnavu, Petrkov a Srnilov) Karel

z Hohenzolernu za 619.700 zl. Správu panství peložil roku 1849 do Pruska

Karel Ant. Hohenzolern. Nyní je majitelem Vilém kníže z Hohenzolernu.

Od Stok vede okresní silnice k západu n.a Pe tr ovice. Podle Vysky-

tenské kroniky patily prý pvodn železné a stíbrné hut vyskytenské

k Petrovicím. Obec prý sestávala ze 16 lán (2 pro rychtáe). \ djinách



mluví se od roku 1411 asto o rytíích z Petrovic. Tak na p. v nadaní listin

polenského fiuidátoia Sezemv i Rochnva podepsán co svdek Nácek z Petro-

vic roku 1448.

Po husitských válkách shledáváme P e t r o v i c e pipojeny k pan-

ství Trky z Lípy. Roku 1596 prodali je Trkové se stíteským panstvím

Jihlav. Další osudy váží je k témuž panství. Lokální kostel pozdvižení sv.

kíže je dílo novjší doby. Petrovice mají 52 domy a 317 obyvatel, z nichž

je 56 ech. Jednotídní škola je nmecká. Hasiský sbor trvá od roku 1896.

Fara i pošta j ve Stekách. Na potoce (se pstruhy) je mlýn.

Z Petrovickho mlýna pes Jezeví diíry pestoupíme vysoké vrchy.

Pod nimi v kruhu les leží hornická a hutnická druhdy obec Smrná (Sim-

mersdod). Samoty: Jezevina (Dachsbauer), Jelení (Hirschbauer), Zajeí (Ha-

senbauer). Novota (Neubauer), posunuty jsou k lesm. Obec prý založena



htte) a nynjší jméno pochází od mistra skelných hutí Viléma. Pozdji hut

zašly a povstala obec.

Stará silnice ze Smrné vede krásnými smíšenými lesy k Pocheru. U sil-

nice na pokraji lesa nachází se zícená t. zv. Karlova huf — staré sídlo pr-

myslu a hornictví. Od pozoruhodné sochy sv. Trojice rozvírá se pkné pa-

norama k Jihlav. Od huti Karlovy pes Kamenitý (Steinerberg, 648 m) pe-

stoupíme na starou obchodní cestu, nyní cis. silnici Humpolec-Jihlava. Na

pokraji lesnaté kotliny leží tam Bílý Kámen (Weissenstein). Pipomíná se

již roku 1555 jako pustá obec. Pole tenkrát obdlávali sedláci ze sousedních

vsí. Bílý Kámen prodán byl jako dvr Jihlav a pozdji znovu na obec kolo-

nisován. Dnes má 26 stavení i s myslivnou a obyvatel 207. Poštou i farou

patí k Nmecké Vyskytne.

Na východ od Bílého Kamene leží obec H 1 á v k o v (Lukau). Obec je

vtšinou eská. echové zdejší vybojovali si matinou 1 tídní školu a zalo-

žili odbor Nár. Jednoty Pošumavské. Stavení je 27. Na potoce k východu leží

Šímv mlýn. Katastrem patí Hlávkov k Vyskytne, jakož i nedaleký Jiin
ili Irschings. Také v Jiin je mezi 253 lidmi tetina echv. V obci je jedno-

tídní nmecká škola a sbor hasiský, mlýn, škrobárna.

Otevená údolí vedou k Jihlavce. V marsovském údolí rozkládá se Je-

žina (Jesau).

Djepisec Leupold vypravuje: »Když Zikmund roku 1420 byl poražen

pod Vyšehradem a k Morav utíkal, zapletl se do velkého lesa u Zbylit.

V lesích pil ze studánky po dnes »císaská« zvané. Vyšed u Ježiny, uvidl

msto, a dovdv se, že to Jihlava, velmi se potšil.* Ježina má 26 stavení.

232 lidí. Eiglov mívali tu flusovnu, lihovar a nyní mají škrobárnu. Nmci mají

k obci školu, odbor Šulfereinu.

Katastr a pošta je v politické obci Hl ad ov (Steindorf alt). O Hladov

mluví urubá Trky z Lípy r. 1555. Ve 49 staveních bydlí 375 obyvatel, mezi

nimi 170 ech. Pošta je v míst. Nedaleko Hladová stával dvr Hub no v

(Steindorf Neu). Patil Albrechtu Mdnci z Ratiboie a byl po r. 1590 mstu
Jihlav za 600 ko,p prodán. Roku 1777 byl rozparcelován a tvoí s Hladovém

jednu obec. V Hubertov je 1 tídní škola. Rovnobžn se silnicí hubehovsko-

hliadovskou tee potok, druhdy zvaný Otvírná, jenž jest od pradávna hranici

až podnes. Štocká nejjižnjší obec leží na rozhraní 3 okresu. Jižné u Olbrani-

kostela dlí se i dráha ve 3 smry (na J. Hradec, Víde a Jihlavu). I se sa-

motou Panavou je tu 31 stavení a 198 lidí (aisi 40 echv). Farou pati Dvorce

do Kostelce (Oíbramova) poštou do Hubenova. Za Dvorci pechází tranš-

Ycrsální dráha na území Moravy u stanice Rantíovai

Od Rantíova (Fussdtorfu) na severu rozkládá se farní obec Nmecká
kytná (Deutsch Gieshiibel 539 ríi). Z kopce za Eiglovým statkem roz-

širý rozhled na centrum hor: esmínek a Nlešickí vrch. ertv hrá-

dek, již svými modrými lesy v dálce za sebou se kupí. Vyskytná ie staré ste-



dišt správní. — Roku 1596 koupili Jihlavané od Viléma a Krištofa

Trk z Lípy Vyskytnou, jmenovanou tenkrát »m s t e k o« (Bílek 1908).

Kostel vyskytenský nazývá se farní již od XIV. století. Stavba nynjší po-

chází z roku 1709. Patronem jest msto Jihlava. Nad železniní tratí jest sku-

pina stavení Starý R o u n e k a Nový Rounek.
Z Vyskytne na západ pes prudký kopec vede silnice kolem lomu. Na

pkné výšin leží nad Jihlavkou jedno z nejpknjších míst Štooka — zámek

a obec Plandry (Preittenhof).

Z djin Píander je známo, že Brandl z Brandlhofu ml do 30tileté války

statek ten. Po nm držel Plandry pán z Minetti. V 18. století koupil statek

Zeno rytí z Preitenavy (odtud Preittenau). Marie Teresie pipojila panství

jurisdikci jihlavské. Zámek leží v parku a jest stavn v 18. stol. Pkn vyjímají

se mansardové stechy a vížka v popedí zelen. Od parku vede stará alej

k baroní kapli sv. Jana v lesíku. Jest to velmi cenná památka své doby.

Jest tu hrobka pro nynjší majitele panství. (Karel sv. pán Vidrsperk a Václav

Petr Dobenský, c. k. komoí.)

Z Plunder níží se cis. silnice ke Staré He (Altenberk 459 m). Pr-

mysl je tu odedávna doma, bývaly tu podniky hornické, papírna (r. 1540),

ba roku 1591 dokonce i tiskárna Dra. Stolenhagena, pastora. Jihlavské knihy

zmiují se dávno o hutích, hamrech, mlýnech, barevnách na Jihlavce.

Od Kíže za Starou Hrou odluj.e se ze silnice císaské spojovací silnice

na Hybralec (Ebersdorf). Roku 1315 sedl na zdejší tvrzi Jan z Ebrharce

a potomci. V 16. století koupib Hybralec Jihlava a ves r. 1626 prodala Janu

Heidllerovi z Bukové. Odtud zstávala pi Stítei a Stokách. Dnes jest to

výstavná a istá obec (i ploty se tam bílí) s velkými statky.

Jiné Lesní dvory (Valdlhof ) leží mezi kopcem Pokladem (Schatz-

berk) a mezi Ptaí horou. Lesní dvory bývaly pi Štokem panství. Hrabata

Palmové odprodali od Valdhofu pole (309 joch) pánu z Lilienbornu a lesy si

ponechali. Ves má 28 dom a 196 lidí. eši 24. Severn od Valdhofu starého je

Stíbrný dvr (Silberhof), klimat, léebné místo, úpln v lesích.

Mezi obma Lesními dvory, starou vsí Valdhofem a odprodaným Vald-

hofem Hybrálským stojí na kopci Poklad (Schatzberku) rozhledna Ji-

hlavského okrašlovacího spolku. Rozhled jest arokrásný. K Pokladu samému

váže se mnoho povstí lidu.

Pod rozhlednou na Poklad (Schatzberku) na svahu k Jihlavi vyrstá

vilová ves Dvorek (Valddorfel, Vetterhoíel). Je to již staré zboží Jihlavské.

Dvorek patí katastrem k Bedichovu (Fridrichsdorí ili Sandhoflu).

Již r. 1372 koupili bratí Pilgramové jihlavští obec od Heymana z Brodu,

rychtáe Jihlavi, tuto bývalou zemskou ves. Roku 1495 drželi ves Dominikáni

a od r. 1784 náboženské matici pipadl. V tomto dležitém bod pechá-

zela stará haberská cesta na Moravu.

Od Bedichova k jihových. stáí se polní cesta do holé krajiny. Za hra-

niným kamenem jsou staré rozsáhlé lomy a mnoho neplodné pdy. Na mo-
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notónní planin leží ves Hyn ina (Hilbersdorí). Kruhová náves pipomíná

staré strážné vsi eské vysoiny. Stavení jsou posud starobylá prostá. Pipo-

míná se ve staré listin z r. 1313 jako zboží Lichtenburské na Rachmina Jakuba

pevedené. Pozdji nalézáme Hynmu v majetku msta Jihlavi a od r. 1626

u štockého panství.

Z Hyniny vrátíme se na druhý severní prseík dráhy a cis. silnice.

V rybninaté plám', kdysi pohranin slatin sbírají se vody v obrovský ryb-

ník pod horou Pokladem. Je to oblíbené výletní místo Jihlavy, Starý P á -

vov (18 stav., 222 obyv., Alt-Píauendorf). Starý císaský hostinec stojí pi

vstupu do vesnice. V hostinci mají zaiímavý souasný obraz spežení formana.

Býval to dívjší denní zjev ve vsi. Dnes jezdí tu automobily, motory a bi-

cikly. Podle starých záznam stála tu nkde zaniklá ddina Dobešov. Za

starou hrází, kde duby svírají násep zem, piléhá k pravé stran silnice

Nový Pávov, založený r. 1731 na panských pozemcích.

Z Pávova vede rovná aJej na východ do Karlova Lesa ku zíce-

ninám Loveckého zámku hrabte Pachty. Kolem kruhu píkopem obehnaného

vedla vyvýšená promenáda. Sochy a vásy dávno> odtud zmizely. Ze ty
vedlejších svtových stran sbíhaly se aleje k zámku, po nmž není více ani

památky. Jen vedlejší stavení po dvou sdružené letohrádky obklopují prázdné

místo. Na hrubé fasád leskne se posud pestré sklo a v jednom letohrádku

(dnes ve stodole hajného) posud zíš galerie a malby taneního sálu. Roku

1685 dal si Frant. Ant. hrab Pachta uprosted lesnaté krajiny tento lovecký

zámek zíditi. Roku 1713 hostn tu byl císa Karel VI. nei cest do Prahy

a uživ hon na »vysokou«, dovolil nazvati místo Karl v les.

Jedinou z alejí otvírá se pkný pohled na blízkou Stíte (Schrittenz)

na severovýchod. Stojíme tu na nejstarším a nejpamátnjším míst celého

Štocka. Nkdejší toto nejpednjší stedišt panství bývalo, jak již eeno,
ve starých dobách hradištm. Bahna a vody chránily S t i t e ped dobytím.

Podnes jest pohled na panoráma osady za rybníkem od pivovaru malebný.

V pozadí tyí se kopec a kruhová kaple.

Djiny Stítee, to jsou djiny severního Štocka. Ze stráže zempanské

dostala se Stíte již r. 1197 do vlivu ádu Nm. Rytí. Ve 13. stol. shledá-

váme ji pece mezi es. komorními statiky. Roku 1411 Jan Leskovec z Haslavi

vydává odtud listiny. Roku 1423 byla stíteská tvrz spálena od Husit. Od
14. století shledáváme již Stíte v nikou pánv polenských. Ptákové z Pirk-

štejna prodávali nkteré vsi Jihlavanm, le Stíte s okolím drželi páni na

Poln dli mho. l\-prve roku 1536 prodal Jan starší Trka / Lípy tvrz Stíte

s dvorem, pivovárem, mlýnem, pilou a mýtem, dále vsi Ždírec, Dobrodín bez

4 statk k Polné patících, Zvonjov. Dobešov a Heraftice mstu Jihlavi /a

5500 Kop . groš (Bílek 1098).

Jihlavám dali do Stítee svého správce. l\'oku 1012 lehla obec popelem

a mšfané Jihlavští poslali sedlákm 300 tolar. Roku L620 obce msta Jihlavi

byla pro úastenství na odboji proti Ferdinandu II. odsouzena ke ztrát Všech
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statk. Na velké pímluvy pána na Polné, kardinála Ditrichštejna ponechána

pi statcích (totiž: 1. Ebrábec, Buková. Stará Mra. 2. Stíte a nahoe jme-

nované vsi. 3. Msteko Stoky, Vyskytná, Petrovec, Tloukov, Hlávkov, Rovi-

nek, Jiin, Ježená, Dvorce, N. Dvory, Smrná, Šípnov. 4. Hladov, Hubenov).

Prodlužená Jihlava nemohla všech statk udržeti a prodala r. 1626 Stíte
Hininu, Smrnou, Petrovice a Hibralec Janu Heidlerovi z Bukové, rychtái

jihlavskému. Roku 1628 prodala témuž pánu ješt Nové Dvory a Dobrodín.

Syn ieidlerv Jan prodal roku 1678 panství Stíte Janu Pachtovi z Rájová.

Za majetnictví téhož tvrz stíteská byla zniena na> vždy.

Roku 1725 postoupeno bylo panství Stíte hrabti ze Sinzendorfu. Sy-

nové jeho Filip a Ludvík prodali r. 1735 Stíte Moricovi Saskému. biskupu

v Litomicích.

Biskup upadl do kridy a panství za 334.000 zl. koupil hrab Karel Josef

z Palmu-. Správu peložil do Stok a tím Stíte pozbyla dležitosti a víže se

dále na Stoky a spravována ze Stok.

Osmihraniiá kaple sv. Floriana postavena byla v min. století. Pi ni zí-

zena poslední léta lokální kaplanka. Pi pivovaru sledovati lze jakési zbytky

bývalé tvrze.

Ze Stítee vede spojovací silnice do sdružené obce erveného
kíže. isté domky, mezi nimi i novostavby hledí pívtiv pi silnici cis.

Obzvlášt vyniká budova eské školy na hranicích Antonín údolu (An-

tonienthal). Uvádí se. že zdejší skelné hut založeny jsou od panství r. 1845

od skelmistra Karla Aschera. Skláský prmysl na panství stíteském jest

však starý. Již roku 1738 koupil sob v Polné dm bakaláovský Ant. Gross

panství stíte. skelných hutí mistr (grunt. kn.). Nyní má huti pronajaty firma

Sindler z Jablonce. Topí se v 1 roztápcí, v 1 chladící a v 10 skelných pecích.

Na císaské silnici k severu leží Zvonjov (Vonau). Je to ást Stok,

bývalý dvr s myslivnou. Zmínky o vsi jdou až k r. 1411 a lidová povst
mluví o zaniklém kostele sv. Magdaleny. V lese »Spádech« (Pfálu) pochováni

jsou francouzští vojáci z bitvy r. 1805.

Mezi etnými rybníky leží starý rytíský statek a ddina S i c e n d o r f

(nm.), se stanicí sev. dráhy Polná-Štoky. V djinách shledáváme již 1447 na zá-

kladní listin špitálu polenského Zboha z Sicendorfu za svdka. Na kupní listi-

n o Vojínov Mstci zase podepsán je r. 1493 Zich Kolbík z Opatovic a na

Sicendorf. Kolbík prodal stateek Hynku Bokovi z Kunštátu, jak se domní-

váme již pustý, jakým byl ješt r. 1516. Zmínky zasluhuje pozdji rytíská ro-

dina Slegl ze ŠicendoTfa, jež v okolí dlouho se vyskytuje. Šimon Šlegl

ze Sicendorfa 40 rok hejrmanil na hrad Polné. Jeho syn Jan Šlegl ze Ši-

cendorfa hrdinsky se na Malt zachov.aJ. Držel na as dvr v Rybné a Jamnou,

již prodal 1610.

Šicendorf nabyl významu, když první vlak zastavil na stanici Polná-Štoky.

Základ k prmyslovému rozkvtu Sicendorfa dala akciová spolenost polenská,

jež vedena jsouc podnikavým, ale málo vypoítavým prmyslníkem Jarosla-



vem Pittnerern, zaídila tu provazárnu. Podnik vedl zprvu anglický dílove-

doucí, ten zemel a v Poln odpoívá. Závod se neudržel a továrnu koupil

J. z Invaldu. Promnil ji v rafinerii skla. R. 1910 zvtšen závod o pece skelné.

Dnešní Šicendorf iní dojem výstavné kvetoucí obce. Má 71 dom a 598 oby-

vatel, 2 mlýny, spolky nmecké, ilý eský Sokol, odbor Ústední Matice a

Nár. Jedn. Pošumavské, všeodborový spolek. Školy jsou dv: nmecká dvou-

tídní a eská m a t i n í o 2 tídách. echové šicendorfští (224) jsou uvdomlí,
organisované dlnictvo obtav napluje školu. Pijde den, kdly Šicendorf bude

mít eskou vtšinu. Kde stála pvodní tvrz. je dnes sporné. Na slávu souke-

nického cechu polenského upomíná podnes Valcháský rybník, leknínem

porostlý na pd sousední obce Dobrodín a (Dobrenz).

První zmínka o staré kruhové obci té nese se až k roku 1233,

kdy ji nmetí rytíi prodávali. — Pozdji shledáváme Dobrodín u pan-

ství polenského. Jan Ptáek z Pirkštejna dal za »svú duši* vný- plat na

svtlo ze 3 dvor v Dobrodín. Nadání to potvrdil r. 1419 Viktorin z Kun-

štátu. R. 1533 iprodail polenský pán Jan st. Trka z Lípy Dobrodín (bez onch
tí dom) Jihlav. R. 1602 uinil Hertvík Zejdlic zmnu a pevedl povinnosti

3 statk kostelu svdících na 3 domy v Hor. Vznici: na Jíru Malýho, Ja-

kuba' Kunce a Ambrože Nmce. Skuten, 3 stavení v Dobrodín a 1 v Šicen-

dorf poítány k Polné až do r. 1848. Dobrodín má 80 stavení a 571 ob., z nichž

je 169 Cech. V Nižin ili Niederholci postavil Jaroslav Pittner z Polné

cihelnu. Podnik pešel pozdji do rukou Theodora i Artura Ederera a vyrábí

na 1 mil. kus zboží rzného z hlíny. R. 1890 postavena od Šicendorfa pes
Dobrodín a cihelnu místní dráha' do Polné msta.

Za lesy dobrodinskými smrem k Malé Vznici postaviti nechal v 18.

století hrab Filip z Zinsendorfa pán Štocký Chaloupky (Filipsdorf), usadiv

tu v 10 staveních rodiny z okolí. Farou patí sousední obci Zdírci (Sellenz).

Jest to velká kdysi slovanská obec s velikou návsí na silnici z Pol-

né do Jihlavi v rovin. Na prosted návsi stával starý kostelík s um-
lou kostnicí a se hbitovem, zasvceným sv. Václavu. Ve Zdírci byla

plebanie již léta 1410. Ves byla tenkrát v ruce Leskovce z Hoslavi. Z rukou

polen, pána Trky z Lípy pevzali Zdírec 1536 Jihlavané. V ten as byli na

fae kališníci až do blohorské bitvy. Do r. 1690 byla fara opuštná. Týž rok

obnovena. Škola pochází od r. 1642 a je dnes 2tídní. Dnešní fara a kostel

jest dílo doby nejnovjší. Ped kostelem stojí baroní socha sv. Jan.i.

Nový hbitov je za vsí k Polné. PanskV dvr udržel se až do r. 1800, kdy

rozdlen na ti statky. Dnes jest v obci 60 ísel, 415 lidí, z nichž 82 eši.

Ze Zdíce dostaneme se po polenské silnici kolem polenského dvora
1 Ivína na silnici jinou, k vesnici Novým Dvorm.

Nové Dvory leží toliko pl hod. od Polné. Mají 33 stavení a 218 oby-

vatel. Mezi nimi ech asi 70. Škola je tu 1 tídní a hasiský sbor. Dle po-

vésti stával zde pustý dvr Eierhof. I na jihu N. Dvor v lese Nížin (Nieder-

holz) i na severu k Vznici stopy šachet a hald posud jsou patrné.



Z Nových Dvor vede kolem oeší silnice k vesnici, jež se jmenuje Ka-

menná (Bergersdorf). Je tam spolu stanice severozápadní dráhy. Obec

rozkládá se do návrší: Uprosted vsi stoji stará výstavná rychta vejsadní kdysi

se seníkem. (Reznik.)

Zdá se, že ves byla již r. 1308 prodána od Rajm. z Lichtenberga klášteru

Zdivu. Po husitských válkách pešla jako jiné obce do rukou polenských Ptá-

k z Pirkštejna. Sedlák bylo r. 1636 dle urubáe pol. 1S a 6 chalupník, deset

grunt bylo pustých a 4 chalupy. (Dnes 47 stavení, 318 lidí.) Platilo se pl-

letn 6 kop 12 groš úroku, 3 kopy 34 groše odúmrt a 29 slepic. Mlyná byl

povinen zdarma ezat 12 klád. Sedláci robotovali 52 dni ve žních. R. 1601

zapsáno v rycht, knize polenské »Robotníci Motl a Ondej z Kamennýho mlátili

v panské stodole a jeden do pytlíka, druhý do mošny si žita schovali. Tu na n
pišel pán »milostivý« a pi krádeži je stihnouti ráil. Na pímluvu mnoha lidí

hrdlo jim daroval, ale z panství je vyhnali.

«

Dnešní Kamenná je urovnaná, zámožná obec. Stojí v ele nmeckého ná-

rodnostního, agrárního a družstevního ruchu. Má dávno své národní Bundy,

Hasie. Reiffeisenku a stední školu.

Stará Kamenná byla beze vší pochyby hornická obec, jak zejména ze

zbytku hald a prorvaných míst a jam podnes jest patrné.

Potok Zlatý vine se od Kamenné na právo i na levo od trati severní dráhy

k severu. U Lutrijanského mlýna p. Laštoviky stojíme na markantním míst.

V dávnovku dlila se tu od Haberské cesty »Moravská stezka« na Polnu. Sta-

robylý most je tu posledním svdkem bývalé kommunikace. U mostu padá

Zlatý potok do íky Šlapanky, jež vzniká v polenském rybníku Kukli. Odtud

pijímá potok také ráz íky. Nedaleko stoku vod Polenska a Štocka k lihových,

ieží Dolní V ž n i c e. Je to stará polenska osada v pvabném údolí mladé

šlapanky. K dominium po'enskému patila od nepamti. R. 1636 mla 20 sed-

lák a chalupníka; pt statk a chalupa byla pustá. Chalupy do vsí se vstavo-

valy zejména v létech 1720—60. Dnes ítá Vznice 62 stavení, rázu zvlášt cha-

rakteristického jsou štuky hrník a sloup. Obyvatel je 336. K obci náležejí sa-

moty: Beneš, Langmichl. Véhr a Cachostín. eši jsou 93.

Robota Dolnovžnických záležela z úrokee ^roního: 6 Kop 6 groš 3H

denár. Za svob. kšaftování 4 k. 5 gr. Za potok platu 4 kopy a 35 a ^ slepice!

Sedláci museli 71 dní žíti obilí. Rychta Beneše Malýho (Kleinbeneš, dnes Klá-

beneš) je zajímavá stavba. Opevují ji pípory a dnešní sloup v síni stái asi

uprosted mazhauzu »staré hospody«. Vznice má krom starobylého mostu

z býv. zemské cesty nové betonové mosty na nové silnici k Slapanovu.

Na severozápad v lesích leží pidlená místní obec Cachostín.
' Pkné lesy Vžnioké. kde domovem jsou sluky, tetívci, srnci, ejky, ka-

chny, lelkové, leží ped starodávnou ddinou. R. 1381 mla patit dle Pecholda

k Pohleds. klášteru a jsou prý tam svob. listiny od abatyše. Z achostína vra-

címe se po silnici pibyslavské k údolí Šlapanky, kde leží na návrší farní obec



Šlap á n o v (Slapenz). též stanice severozápadní dráhy. Malebná S m r hoch-

tanovská dopluje z dáli panorama vesnice.

R. 1257 již držel Šlapanici Smil z Lichtenburka, jehož syni založili r. 1278

Nm. Brod a pátrali odtud v okolí Šlapánova, Blé a Fridnavi po stíbe. Páni

z Lípy prodali obec r. 1351 mšanu Thunlinovi, jenž Šlapanov opt polenským

prodal. Dál víže se osud k panství Smilov—Štdky.

Farní kostel sv. Petra a Pavla pipomíná se od r. 1355. Nejvtší stavba

pkným barokním štítem a se sochami, k údolí obrácená, pochází z r. 1783.

Vž shodil r. 1801 vichr a nová postavena byla r. 1899 a zvýšena o 26 m. Na

škole šlapánovské uil r. 1685 magistr M. Haysneidr a Mart. Sobotka, cantor.

Kostel Šlapánovský má vynikající obrazy Brandlovy a jiné. Pkné jsou oltáni

obrazy »Uzdravení chromého od Petra« a obrazy postranních oltá, jakož

i pkné jsou fresky na strop a ezba na lavicích i u oltá a zpovdnic.

Dnešní Šlapanov má nkolik výstavných jednopatrových dom a statk 95.

Bydlí v obci 487 lidí, mezi nimiž 20 Cech.

Dáme-li se novou silnicí zpt k Nm. Brodu, pijdeme do K n ž o v s i ili

farské vsi (nm. Pfaffendorf). Jméno vzato je z minulosti, patívala kdysi šla-

panovskému farái. Má 21 stavení a 134 obyvatele.

Ukonili jsme svou pout a vcházíme ped Bartošovem na Brodsko, kde

jsme zaali.

Celý štoky okres mí 197 knr a ítá ve 23 obcích a v 1695 domech

12S05 ob. Cech Nmci napoítali 3193 (?). Jsou to jednak zbytky pv. obyva-

telstva (sedláci, mlynái) nejstarších obcí slovanských, jednak dopluje se z e-

ského okolí (živnostníci, obchodníci, dlníci a ele). eši tito souvisejí v ei
a zvycích se svými sousedy na Polensku, Humipolecku, Pibyslavsku a Brodsku.

Národnostní organisace jejich leží v rukou Nár. Jedn. Pošumavské. Jednotlivé

osoby a msta konaijí sice pro Štocko velmi mnoho, le soustavná pevná organi-

sace a hlavn široký zájem posud chybí. Není jediné obce na Štoku, aby v ní

nebylo Cech. Nkteré obce jako Petrovice, Jiin, Cer. Kíž, Bedichov, Dvorce,

Zdírec, N. Dvory, Stíte mají velké menšiny eské. Pohled. Hlávkov a Šicen-

dorf mají dávno vtšiny eské. Z djin obcí jsme vidli, že píinou germani-

sace byli Pemyslovci. Zídili proti moci panské nmeckou baštu Jihlavu. O nic

lepší nebyli eští páni Lichteinburkové,, Zejdlicové a zvlášt Trkové z Lípy.

Trkové prodávali uzmutou pdu ženuškou a klášterní Jihlav a tak umožnili

této mšanské »republiee« vytváeti nmecký ostrov. V té snaze pozdjší vrch-

nosti pokraovaly za pomoci vlád vídeských.

Nmci na Štoku jsou tedy potomci kolonist Pemyslovských a kolonist

pivedených za hrabte Palma, Zinzendorfa, Pachty. Oni sem ze Švábské Pialee

a i. míst nkolikráte soustavn osazováni byli. Jsou pilní; pokroku, organisaci

v poslední dob velmi pejí. Dobe žijí a škol si hledí. Postavy jsou spíše pro-

stední, typu tmavého. Re jejich je zvláštní tvrdé náeí štocké, od spisovné

nminy velmi odchylné. Nmina štockých obsahuje etné bohemismy na p.

Bejkal (býk), pežimu (peina), kolá (buchty), dróžken (družika), chalupu.



véstn atd. Jak jsme již podotkli, souvisí se Štokem na severu 7 obcí (na jihu,

na Morav asi 18 obcí) a vesnice Karlov na Pibyslavsku »Nmecký ostrov«

neprávem nazývané.

Obce v král. eském mají ve 32 místech 30 veejných nmeckých a 5 e-

ských škol soukromých a 1 veejnou, nejvíce ltídních. Obce ty tvoí zvláštní

okres školní podízený nm. okr. školní rad v N. Brod. Celkem ítalo se 55

tíd, na kterých uilo 56 uitel a 21 industr. uitelek. Dtí bylo 1479, náklad

inil 132.480 K.

K zvláštním pvabnostem Nmc náleží jejich kro^j. Pi svatb uhlídáme

kroj v celé pestrosti. Nevsta, kranzjungfern i starší »dróžken« mají šnrování a

vysoké vnce. 2enich i »Breitingam« mají vneky a kytky. Kroj jein pomalu

mizí. Nmci vbec oblékají modré »untrhósen« a košili (hemd) druhdy

z domácího plátna. Kolem krku ovázali »halstuch« erný. Doma obou-

vali na boso nebo< na punochy se »štyclí« pantóíl ili »pauš«. Na

venek brávají holinky. Za stará vyopávali boty slámou a nosili petaihovací

mkké holen. Kalhoty nosí posud kožené (léderhózny) s temi šrkami na

švu. Hedvábná kvítkovaná »vestn« má 2 ady knoflík. V lét nosí se kazajka

(Lajbl) z modrého sukna. Do dešt nosíval se za stará mantl až s temi pláštn-

kami. Do mrazu brávali kvtovaný bílý »pérrc«. Kožichy takové vyšívali ob-

zvlášt krásn polenští kožešníci. Nyní nosí se bundy modré a beranice (Pácn)

Fialová sametová, domácí epika podobá se knžskému »kvadráku« a slov

»Kapl«. Nmky oblékají na tlo košili. Jen dolní její ást je z domácího plátna.

Na prsou je tenší plátno nebo jen kšandy. Pes košili navlékne se »kital«, ko-

šilka žehlená s nadutými rukávky. Má u krku asnatý »krejzlík«. Na »kital«

navlee se šnrovaka »laibl« z tibetu, damašku nebo z brokátu. Má-li Nmkyn
v pedu Iaibl kulat vystižený, |e svobodna, jestli je lajbl stižený »cokat«,

je vdaná. Vystižený otvor sešnruje se ervenou mašlí. Na okraji laiblu jsou

na bocích polštáky, aby sukn na bocích dobe držely. Spodniek bývá až

pt. Bílé. strakatá a ervená. Sukn nosí se modrá, svtlá, nebo šedá. Jen pi

smutku nebo v post bere se erná. Zástry jsou modré, lesklé, apretované;

pi slavnosti bílé. V post, ve smutku erné. Kolem pasu váže se modrá pentle.

Punochy jsou cinobrové ervené. Stevíky nosí Nmkyn lastinové nebo ko-

žené. Pes pole bére se na šnrovaku špenzl soukenný nebo z látky lehké (v

lét). Ke kroji patí »halstuch« asnatý. potom pestrý »tibetuch« (pes prsa

v zadu uvázaný) a ervený »kopftuch«. Kopftuch splývá po zádech cípem úz-

kým. Stará Nmka zabalí se za nepohody do vlnného »úmhengtuchu«. Koš

v nedli nebo putna za všedního dne jsou stálí prvodcové selky.

Okres štocký náleží k hejtmanství nmecko-brodskému. k obchodní ko-

moe pražské, ke krajskému soudu v Kutná Hoe, k doplovacímu velitelství

pluku . 21 a 12 zembrany v áslavi, k 8. etnickému oddlení ve Stokách

a k 9. v Polné a 10. ve Vyskytne, k finanní stráži v Polné a k diecesi v Král.

Hradci. Do r. 1S79 nemlo dlouho Štocko vlastního' okresu, byla to souást

okresu polenského a hejtmanství v Polné. Hejtmanství to zrušeno bylo a okres
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byl rozdlen na Polensko a Štocko. Okresní výbor ítá 18 len. Okresem vedie

malý díl transversální dráhy k Cerekvi, severozápadní dráha a ást polenské

místní dráhy. Císaské silnice vesms k Jihlavi vedou ti a drobných okresních

silnic mnoho.

Velký prmysl Stocka kupí se k Jihlav a k Poln. Tak na p. Redichov-

ské velké cihelny a pMa zásobují Jihlavu. Dobrodinská cihelna zásobuje Polnou.

Vyváží se ze Stocka sukno (St. Hra), líh (Stoky), škrob (Šlapanov, Jiin, Smi-

lov, Jerina a j.) Komplexy lesní dávají mnoho díví stavebního a palivového,

dále zv (tetev, tetívek, bažant, srnci, zajíci, koroptve, lišiny, sluky atd.).

V okrese spotebuje se vyrobené pivo (Stíte), mouka. Z hospodáských

produkt zásobují obyvatelé Štocka trhy okolních mst. Nosí tam máslo, vejce,

selata, drbež, husy. Vyváží se i oves, žito, dobytek a vepi. Nejstarší prmysl

jest proslulé skláství (Smrná od r. 1700, Antonínodol a Šieendorf). Sklárny

vyvážejí výrobky své do celého svta.



XAVER B. PELIKÁN:

PIBYSLAVSKO.

Okres pibyslavský hranií na severu s okresem chotboským a hlineckým,

na západ s okresem nmeckobrodským. na jihu s okresem polenským

a Moravou (Žársko), na východ s Moravou.

Veškeré horstvo náleží pohoí eskomoravskému, jehož kmen u Žáru

na Morav má povahu skutených hor a dosahuje 2 á k o v i c í (zajímavé po

stránce vodopisné jako rozvodí mezi moem erným a Severním) 809 m n. m.

Odtud vybíhá nkolik pásem na rozliné strany, z nichž rulový hbet od

Svtnova (731 m) táhne se ke Skrdlovicm (Tisvka 790 m), K a r 1 o -

v u (Kašovka 720 m) a V o j n o v u Mstci (Suchý kopec 680 m). Dává se

mu jméno Zárské Hory, a správn mezi Zdary a horami tmito, jež

jsou vlastn pokraováním Zelezn ý c h Hor, leží krajina rybniná, ukonení

to stiairého kídového fjordu Doubravky. eskomoravská vysoina jest jednou

z nejstarších ástí pdy eské, vtšina její, hlavn pohraniní vrcholy, nebyla

moem kryta od dob, jež pedcházejí první známé tvorstvo na zemi. Útvaru

jest prahorního, z nhož složeny jsou všechny znanjší vrcholy, jež hranici

moravskou lemují. Krajina prahorní vyznaena jest dlouhými hbety horskými

a širokými pomrn údolími; na hebenech hbet vynikají zhusta skupiny

balvan, které jsou zárove nejvyššími vrcholy (ertv kámen na Tisvce).

Jiný horský uzel tvoí Káme n (Steinhubel) u Rolniky 687 m, odtud

vybíhá k Velké L o s e n i c i S v tk a 626 m, Holý K o pec 659 m a P e -

perek 669 m, na jihu Rosika 643 m. K sz. spadá území znenáhla k V o -

lesné a Pibyslav, nesestupujíc však nikde pod 500 m na levém behu.

Od Pibyslav k Borové a dále k Zlábku (648 m) rozkládá se hornatina,

která od Henzliky 690 m spadá povlovn k Chotboi, tvoíc hbe-

tem svým pedl mezi poíím Sázavy a Doubravy, sklánjíc se k obma
eištím. Jiné význanjší body jsou vtšinou na hranicích^ tak eský ko-
pe e k u Svétnova 75S m, Markv kopecuStržanova 62S m, S t r á ž -

ka u es :cé Jabionn 5SS m, uvnit pak Shnilý kopec u Vepové 628 m,

Pátkv kopec u Malé Losenice 629 m. Pi znaném vyvýšení pdy jest

pomrná výška tchto bod ovšem nepíliš patrná.



Panující horninou jest rula. a nikoli v odrdách tak etných, krom ní

náleží však dležité místo žule. Šedá rula v okolí Pibyslav bohatá jest ži-

lami stíbrných a olovných rud. kdežto ervená rula chová v sob pouze

spoejší žíly rud železných nebo magnetových.

Ku pat Železných Hor piléhá nízké vyzdvižené pásmo kvádrového pís-

kovce a opuky od Krucemburku pes Vojnv Mstec až k velikým rybníkm

u Radostína. Ve Ždarských Horách panuje všude rula, asto granátová s hoj-

nými pruhy amfibolitu a vápence. Hadec objevuje se u Borové. Zula vyskytuje

se jen místy v podob menších loží na pf. u Raína a Velké Losenice. U Rado-

stína jest ve znanjší rozloze rašelimisko (650 m n. m.).

Hlavní ekou okresu jest Sázava, nejmocnjší pítok Vltavy na pravém

behu jejím. Pramen jest nkolik a na rzných, dosti od sebe vzdálených

místech.

Na jih od Vojnová Mstce na malém, kídovém plateau leží rybník M a 1 é

áko. Ze strany západní tvoí jeho hráz okresní silnice vedoucí z Vojnová

Mstce k Radostínu, na stran východní rozteklý jest v jílovitý šedý moál.

Rybník tento nemá pítok, voda jeho z velké ásti jest pvodu atmosférického,

pouze nepatrné stružky drenážní z polí a les ji doplují. Na západ odtéká

z nho úzká stružka — potok D o u b r a v s k ý. Na jih z Malého áka pro-

sakuje voda do rašelin. proud není skoro žádný, teprve od osady Panská
Bída voda zeteln proudí dol k rybníku Velkému Dárku. (Spojení na-

kreslené na mapách vojenských vbec neexistuje, neníf tu žádné souvislé

struhy,, ovšem na jae, kdy tají snhy, zdá se, jakoby spojení stávalo).

Teprve na jih od Panské Bídy sbírá se voda rašelin v jednu mocnjší

struhu, kterou odtéká jako stálý a dosti silný potok do Velkého áka -

jeden z pramen Sázavy.

Velké áko (616 m n. m.) má výmru 206.472(1 ha. Roku 1480 koupil

Viktorin z Kunštátu vévoda Mnsterberský syn Jiího z Podbrad, tehdejší

majitel Poln, od kláštera Zárského veliký bažinatý les á r s k o (Žársko).

jejž dal vymýtiti a v rybník promniti. Rybník o nízkých bezích seven tém
se všech stran lesy a vyvolává v pozorovateli mocný dojem (u behu jižního

skvostné v nm pokoupání).

Pítoky rybníka jsou celkem nepatrné. Mimo pramen Sázavský vtéká

sem Str užný potok a potok Karelský, vyvrající na svazích pod

Tisvkou. Vtšina vody pochází z lesních rašelin na, západním behu.

Z áka odtéká voda do nevelikého rybníku Nového, ležícího tsn
pod hrází aka. Z Nového vytéká už první z hlavních pramen Sázavy,

potok árský (pozdji Polniský). Protéká nevelkým, ale v malebné

kotlin lesní spoívajícím rybníkem Železným (610 m), pak opustí les,

protéká rybníkem Stíbrným a v Polnice Hamerským. Za Polnikou

>.iin se široce velikými oklikami rozlehlými luinami a spadá do rybníku Pil-

ského, kteí leží tsn na hraniili áe mezi Moravou a Cechy. V nedalekém

rybníku Branském v Kláštee Záe (Schloss Saar na Morav) slouí se
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vody s vodami druhého hlavního pramene Sázavského — potokem Strža-

novským. Všecky uvedené rybníky jsou mlké a. leží tarasovit nad sebou.

Potok Stržanovský vzniká v hlubokých lesích z mokad mecho-

vých »N a Z 1 e b i n « nad vesnicí Cikhájí na Morav. Sesílen nkolika pí-

toky z hraniních kopc protéká rybníkem Strží a spojen s potokem
Sklenským vpadá do rybníka Konventského v Kláštee 2dáe, z n-
hož vtéká do rybníka Branského.

Oba prameny, potok Dáský i Stržanovský, stejn jsou silné

a dležité, ale pramen Stržanovský jest starší a pvodnjší, pramen Dáský

SOUTOK LOSKNICKY SE SÁZAVOU U RONOVA.

nabyl své dležitosti teprve v historických dobách, kdy založeny na nm
rybníky, hlavn Velké Dáko.

U msta Zdaru obrací se mohutná již Sázava rychle k západu opt do

ech a protéká okresem pibyslavským smrem od východu k severozápadu,

až za eským Sien dortem opouští pdu okresu vstupujíc do okresu

nmeckobrodského.

Pítoky Sázavy na pravém behu jsou: Potok Losenický. pramenící

v lese 2 1 á b k u pod Radostínem dvma vídelními prameny, jež vody své

v Novém rybníce (z. od Raína) spojují,, tee z poátku k jihu, pak jz. a

vlévá se u Ronova, na pravém behu pijímá potok Loseniku, picházející

od Malé Losenice a ústící u hradu Ronova, na levém behu potok Raín-
s k ý, pod horou Svtlou ústící; Doberský potok, temenící jz. od Modlí-

kova a ústící u Hesova; Borovský potok, pramenící sev. od Borové a
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ústící pod mlýnem Preclíkem, pítoky jeho jsou na pr. b. spojené potoky

Jitkovský a O u d o 1 e s k ý, pramenící se u Stížova a Slavtína. spoju-

jící se u Cibotína a v Železných horách ústící, Blský potok, pramenící

u Poátek a ústící u Mácou rova. na lev. b. pak potok Vepovský; na

levém behu pijímá Sázava: Potok Podšínský, picházející z Polen-

ska a ústící u erveného mlýna a Bystinu, ústící pod Pibyslavou.

Podnebí jest drsné, vlhké a vtrné, v zim asto veliké spousty snhu.

Rozsáhlé lesy vyplují jižní a jihovýchodní cíp okresu. Pstuje se ponejvíce

oves, brambory, len a žito. Okres pibyslavský patí vtšinou — dle rozdlení

prof. Koistky — do 8. okresu (jinak do 4. pásma,, jež má formaci rostlin pod-

BÝVALÉ HUT U POLNICKY.

horních) se dvma distrikty, dolním do výše 600 m„ horním do výše 800 m.

Kvtena eskomoravské vysoiny jest z nejchudších kvten eských. Není tu

stídání rozmanitých podklad geologických, schází hluboké prorvy velikého

toku. není i vyšších hor. Jest zde jen kvtena rázu podhorského, jejíž hlavním

význakem jsou lesy, podhorní luiny ,a rašeliny. Pi pramenech Sázavy jsou

v sousedství rybníku rašeliniska osticová a sfagneta. Nejpamátnjším zjevem

ve kvten rašelinisk n Velkého Dáka jest ostice Carex chordorrhiza Ehrh.

(ostice dlouhokoenná), odjinud z ech jen ze dvou naleziš známá. Jiné typy

rašelin horských jsou Eriophórum alpinum L (suchopýr alpský), Andromeda

poliifolia L (kyhanka), Eriopnorum vaginotum L (suchopýr pošvatý), etné
ostice (Carex filiformis L — ostice nitkolistá, Carex stricta Qood. ostice

tulia), skípiny (Scirpus) a sítiny (Juncus). Kraje lesní, zejména u Peperku,

vynikají bohatstvím ostružinník, zejména pkn zastoupeny jsou ze sekce

Eulbatns skupiny: Koehleriáni a Qlandulosi.
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Lid zamstnává se devastvím (»to je náš devný chlíb«), tkalcovstvím

a moderním morem — sífkastvím. Díve kvetla hornictví, ale nepokoje dob

husitských, pozdji i ticetiletá válka citeln hornictví se dotkly. Mocné ze-

m-jtesení 4. a 5. srpna 1328 mnoho šachet a štol zniilo. (O dolování na okresu

viz pi jednotlivých místech.) Koncem XVIII. a poátkem XIX. století zanikly

i hamry a vysoké pece Polniské. Pálení vápna u Polniky, jakož i dobývání

rašeliny (»borky«) u Radostína taktéž zaniklo. Blidla karelská zanikají a

není daleka doba, kdy úpln zmizejí. Prmysl je skrovný, velikou vtšinou

jen zemdlský (škrobárny, lihovary a pivovary), tu a tam textilní, v Pi-

byslavi je výroba likér a v Ronov u Pibyslav výroba hroznového cukru.

Penžní ústavy jsou: Mstská spoitelna, Obanská záložna v Pibyslavi, okr.

hospodáská záložna v Malé Losenici, Raiffeisenky a Kampeliky v Borové,

Vojnovu Mstci, RadO'Stín, Svtnov, Modlíkov, Vepové. Sázav, Šenfeldu,

es. Šicndorfu, Volešné. Skrdlovicích. Polnice a eské Jablonné.

RAŠELINIŠT U RADOSTÍNA.

Vodních drah není. Erárni silnice vede od Krucemburku pes Vojnv

Mstec, Škrdlovice, Stržanov do Zdáni. Železná dráha spojuje Nmecký Brod

se Žáreni (dále s Tišnovem), v okresu jsou stanice Pibyslav, Ronov, Sá-

zava a zastávky eský Šicndorf a Utín-Hesov.

Okres Pibyslavský má 21 katastrálních obcí (26 místních obcí, 1 msto,

2 mstyse) na rozloze 21.352 ha se 16.464 obyvately, vtšinou echy. Nmci
žijí pospolit v obci Karlovu (Libinsdorf). Roli jest 10.033 ha, les 6.554 ha,

luk 2654, pastvin a plání 1161 ha, zahrad 46 ha.

O stezce libské viz pi okrese chotboském. Koncem XIII. stol.

vznikla mezi stezkou Libskou a Haberskou nová kupecká cesta z ech do

Moravy, tato šla r. 1368 na Modlíkov, Pibyslav. Ronov nad Sázavou a Boh-

dalov na Morav.
Pírodními krásami okres neoplývá, ale skvostnou a vdnou jest pro-

cházka od pramene Sázavského ke hranicím zemským, jakož i podél trati

železné dráhy.

Nejsevernjším místem okresu jest Vojnv Mstec, nejzápadnjším Utín.

nejjižnjším Buková a nejvýchodniším Svtnov.



PIBYSLAV (Pibyslava, nm. Pibislau. Piniislau) bývalé staré hor-

nické msto leží na pravém behu Sázavy na táhlém (k severu) svahu pi

okresní silnici borovsko-polenské (483 m nad m.), má na rozloze 9.89 km'

2672 obyvatele; náleží sem též bývalý Cejkv mlýn. (nyní mlýn, pila a

škrobárna Karla Pokorného), Dvorky (Dvorek 2 a pl km na jz.) a Hesov
(Schónbrunn. 2 km na sz.), oblíbená výletište a Uhry (2

;l

> km na z.), odkudž

skvostná vyhlídka. Jest sídlem okresního soudu, berního úadu, c. k. notáství.

c. k. pošt. a tel. úadu, správy velkostatku polenskho a pibysla.vskho, m-
šanské školy pro chlapce a živnostenské školy pokraovací; z prmyslových

závod sluší jmenovati pivovar (na nmž malý požární zvonek z r. 1546).

lihovar, 2 škrobárny (jedna z nich bývalý Roykv mlýn), octárnu, 2 výroby

jemných lihových nápoj, 2 mlýny, pilu, 2 cihelny a dosti znaný prmysl

»VYŠEHRAD«.
MÍSTO, KDE STÁVALA KOVS TVRZ PIBYSLAVA

textilní; obchodu napomáhá dostatek silnic tudy probíhajících a nedaleká sta-

nice dráhy. Msto samo a zvlášt rozsáhlé námstí, vroubené pknými stromy.

psobí na nás dojmem píznivým a k pobytu ipro turistu, který utíká ruchu a

shonu dennímu, není lepšího místa. Procházky v sadech kol zámku a kostela,

v lese »Seidemance« za ekou. Jabloneckým žlabem. »baronovou Stezkou*,

k Ronovu, do les na Sázav nahradí mnoho komfortu a velkomstských ped-

ností.

Jako u jiných osad nelze i u Pibyslav dopátrati se pvodce nebo p-
vodního jména. Z nález starožitných souditi lze, že již za dob pohanských lidé

zde usazeni byli. Za as krále Václava I. vystavl na skalnatém ostrohu,

jenž nyní nese hrdé jméno Vyšehrad, vladyka Pibyslav z Kižanova, purkrabí

(1234) na moravském hrad Veveí, tvrz. jež dle nho byla .pojmenována a

dala i jméno osad, pod ní se zakládající. Tvrz tato založena byla na ochranu

stíbrných dol a na ochranu horník kteí tu v okolí i dále hojn po stíbe



kutali. Týž Pibyslav byl i úmyslu, klášter založiti, v emž jej prý asná

smrt pekvapila, proež tak uiniti naídil posledním poízením manželce své

Sibylle a dcerám Ofce a Elišce. Tyto se brzy provdaly. Ofka vdala se za

Boka z KuTiina msta, jenž založil klášter Zárský, a Elišku pojal za manželku

Smil z Lichtenburka (Svtlice), jenž tím zpsobem nabyl okolí Blé, Šlapá-

nova a Pibyslav. Hornictví provozováno nyní tak piln, že Smilovi synové

vydali zvláštní ád horní a zídili v Pibyslavi, která již na mstys vzrostla,

zvláštní báský soud. V prostedku XIII. stol. nalézá se krajina Pibyslavská

i Brodská v držení Ronovc, zejména bratí Smila z Lichtenburka (t r. 1269)

a astolova i eka (r. 1255— 1272). Roku 1257 oba bratí s mladým Hoj-

manem. Synem Smilovým, znaný desátek, jenž vyplýval jim ze stíbrných

hor v Nm. Brodu, Blé, Šlapánova a Pibyslav, darovali klášterm v Sedlci,

Záe a Tebíi na vné asy. enk, jenž se tehdáž podle svého hradu Ro-

nova nazýval, je tudíž první s jistotou známý držitel Pibyslav, již snad

ješt v nedílu se Smilem držel, ale úmrtím obou bratr spolek ten zajisté pe-
stal. ekovi synové byli Hynek nebo Hojman z Pibyslav (1282—1317) a

enk (1283); tento poslední záhy zemel zstaviv syny eka a Alberta

z Borové (1314). Brati Hajman a enk mli dlouhé a tuhé rozepe s klášte-

rem 2árským. jež ukonili r. 1283, postoupivše práv svých klášteru a obdr-

ževše pro sebe a potomky své poheb v klášterském kostele. O Hynkovi,

který se zvláštní oblibou na hrad Pibyslavi sídlil, nacházíme poslední zmínku

z r. 1317. Manželku ml Elišku, s níž splodil ti syny: Smila, Hynka a Jindicha.

Po jeho smrti njaký as Smil jako nejstarší vládl ddictvím otcovským a

byl horlivým stranníkem strýce svého Jindicha z Lipé (1317). Než po njakém
ase brati se rozdlili tak, že Smil stal se pánem na Ronov. Hynek (Hojman)

vládl na Pibyslavi a Jindich držel Osový. V roce 1353 však Pibyslav na-

cházel se již v držení pán Ronovských; hrad v Pibyslavi však pece v do-

brém stavu udržován a za nejpevnjší hrad v okolí považován, ano nkolikráte

na nm i páni Ronovští pebývali. Roku 1382 znám jest enk, zdejší purkrabí.

Na poátku válek husitských postavili se páni Ronovští na stranu Zikmunda
krále a brannou rukou proti Husitm válili. Obzvlášt pan enk z Piby-
slav (jinak z Ronova) s Kutnohorskými a jinými pány r. 1421 dobyvše Chot-
boe, ukrutnosti a vrolomnosti se dopustili nevšední. Za tou píinou Jan

Zižka smíiv se s Pražany r. 1424 vypravil se k osvobození Moravy. Kníže

Korybut s Pražany, Hynek z Koldšteina, Diviš Boek z Miletínka s vojsky jej

doprovázejíce, na cest pitáhše ke hradu Pibyslavi, všichni krom pana

Diviše Boka, jenž ped se táhl. obehnali hrad ten,, úsiln ho dobývajíce. Tu
však na poli podál hradu (u vesnice Sumfelda) »bratr Jan Zižka« — jakž vy-

pravuje starý letopisec — »roznemohl se nemocí smrtelnou od hlíz a poru-

enství uinil svým milým bratím a echm, panu Viktorinovi (z Podbrad),
panu Janu Bzdinkovi (Hvzd z Vícemilic) a Kunšovic (z Blovic), aby se mi-

lého Boha bojíce, stále a vrn bránili pravdy boží pro vnou odplatu. A tu

již bratr Zižka poniiv se milému Bohu, život svj dokonal v tu stedu ped
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svatým Havlem (11. íjna). A tu lid jeho vzal sobe to jméno Sirotci, jakoby jim

otec zemel; a dobyvše hradu Pibyslav, upálili tch, ježto se na nm brá-

nili, na dli lidu branného a hned také vypálili a zboili. « Mrtvola 2ižkova po-

hbena byvši z poátku v Hradci, pozdji jest pevezena do áslav.
Hrad Piibyslavský byv ihned potom obnoven, sven Janovi z Rušinova,

a msto pidalo se k Sirotkm. Roku 1481, asi v as bitvy domažlické. Albrecht.

kníže rakouský, oblehl Pibyslav, ale zvdv o porážce kižák, ustoupil a

množství vesnic spálil. Po vál-

kách od potomk pán z Ro-

nova koupil Pibyslav Hynce

Ptáek z Pirkšteina, na Rata-

jích a Polné, a spojil se svým
panstvím Polnou. Panství se

poád (a to ješt v XVI. stol.)

za samostatné zboží pokláda-

lo. Hynkova jediná dcera 2o-

fie. provdala se za knížete min-

sterberského a hrabte Klad-

ského Viktorina z Kunštátu.

syna slavného krále Jiího z

Podbrad, ímž se Polná i Pi-

byslav dostala v držení nové-

mu rodu. Tento Viktorýn roku

1465, 16. prosince obci zdejší

svobody potvrdil. Roku 1468

prodána Pibyslav Burianovi

Bokovi z Lípy a na Lipnici,

jehož syn Hynek Boek Zají-

mac prodal statky roku 1515 rytíi Mikuláši ml. Trkovi z Lípy. Roku

1538 pešla koupí s Jana Trky staršího z Lípy na Karla Skalského z Wald-

šteina a satkem jeho dcery Kateiny r. 1553 (8. ledna) na Zacharyáše z (Jin-

dichova) Hradce a na Teli. Tento Zacharyáš dal z pólo sesutý hrad strhnouti

a r. 1560 vystavl na jeho míst nový, úhledný zámek ve slohu renatesanním.

Od ddic jeho prodáno panství r. 1597 Hertvíku Zejdlicovi z Schonícldu. pánu

na Zvoleovsi. Rod tento pocházel ze Slezska a do Cech pisthoval se v XV.

století. V erbu mli Zejdlicové ti kapry zlaté, na pi v erveném poli polo-

žené. V XVII. stol. rod tento v Cechách úpln zanikl. Tento Hertvik potvrdil

r. 1598 Pibyslavským výsady a uinil s nimi narovnání o vaení bílého a

jeného, což v desky zemské vloženo. Zemel 20. ledna 1603 na zámku Po-

lenském a v kostele polenském pohben. Zstali po nm synové Jan. Jindich

a Rudolf. Podle posledního poízení Hertvikova mli starší dva bratí držeti

Polnou a druhý Pibyslav, a až by Rudolf let došel, mli se na dobru

liti. Tedy ujal Jan Polnou a Jindich Pibyslav. Avšak r. 1606 Jindich

ZÁMEK PRlBYSLAVSKY.
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dav si zíditi nové lázn u Pibyslav, jak se v nich mýti poal, od boícího se

stavení zabit, a tak se stalo, že Jan potom Polnou i Pibyslav držel. Po dvou

letech Jan zemel a v ddictví se uvázal Rudolf. Tento Rudolf Žejdlic, svo-

bodný pán z Schonfeldu, na Poln, Pibyslavi a Chocni, na jehož zámku v Poln

král Fridrich na své cest do Moravy nkolik dní meškal a tam dne 1. února

1620 vyslance moravské pijal, úastnil se vzpoury stav proti králi Ferdi-

nandu II. a tím, že zdržuje se

v Paíži, odtamtud písemn

jednání odbojných stav schva-

loval a navrátiv se do vlasti

r. 1620 ve vojsku nepátelském

jako hejtman sloužil. Proež
všechny statky jeho. již r. U>22

od královské komory v pokut

byly ujaty a k zaplacení vojska

prodány. Na žádost ddic a

sester jeho Anny. Marie a E-

stcry. provdané za Krištofa

Pavla kn. z Lichtenštejna, ped
vyhlášením rozsudku mla kon-

fiskaní komisse provinní 2ej-

dlicovo ješt jednou vyšetiti.

sestrám pak jeho Ann a Ma-
rii mlo na poruení knížete z

Lichtenštein z milosti po 20.000

zl. dáno býti. Byly jim však

pouze dány podíly po 5000 ko-

pách mís., jakož i tetina veške-

ré pozstalosti. Mimo to dotyným sestrám a jejich matce Markét, vdov po

lertvíku Žejdlicovi. roz. Zárubové z Hustian, k výživ jich z milosti udlena byla

pohledanost jejich v 17.000 zl. ze statk Žejdlicovi konfiskovaných. K statkm Ru-

dolfu Žejdlicovi konfiskovaných náležel statek Polná, jehož nejvtší ást ležela v

Pibyslavsku a Chotébosku, totiž: hrad pustý Ronov, zámek i msteko Pi-

byslav, msteko Borová, Špinhoí, Dvorce, Poíí, Cachotín, Jablonná N-
mecká i eská, Volešná, Buková, Sázava a Hamr, Peklo, Velká a Malá Lose-

nice, Nové Dvory, Vepová, Híšt, Dobrá, Kyekov, Poežín, Šicndorf na

horách (es.)„ Ottendorf, Modlíkov, Šunfeld, Peršíkov, Stížov, Hájek, Sobínov,

Malochýn, Kivé, Markvartice, Nová Ves pod rybníkem sobinovským, Ždírec;

též sedmero podací kostelních s dvory poplužními, mlýny, pivovary, horami

stíbrnými, osadami v Polensku a jiným píslušenstvím, jak to r. 1597 Hertvík,

otec Rudolfv, od Joachyma Oldicha z Hradce za 119.000 kop míš. koupil.

Toto panství za 1556.248 kop míš. odhadnuté, postoupeno bylo 7. ledna

1623 za 150.000 zl. kardinálu Františku knížeti z Ditrichštein, biskupu olomou-

KUSTKLN1 VÉ2 V PIBYSLAVI.



ckému pod cenou odhadní za

vrné a vydatné služby císai

prokázané. Nové dležitosti P.

nabyla, když sem r. 1794 po

vyhoení zámku Polenského 8.

kvtna vrchnostem, úad pe-
nesen byl. Nynjšími majitel-

kami jsou Edvardina knžna
Khevenhiillerová a Klotilda hr.

Festeticzová (dcery t Clam-

(iallasa).

Za války ticetileté trp-

la P. mnoho od Švéd, pozdji

astými a zhoubnými požáry,

jimiž pišlo na zmar mnoho pa-

mátek historických i umle-

ckých. Nejvtší požár stihl P.

r. 1767, po nmž zstalo jen

nkolik dom na severní síra-

ne námstí neporušených.

Nejstarší budovou msta

jest šedá kostelní (zvonice)

vž (severn od kostela) s go-

tickými okny a pknými kružbami (vchod na ní ze hbitova). Ohrazena

bývaJa vysokou zdí. která obkliovala kostel, hbitov i farní budovu, výška

této kostelní zdi dosud

znatelná je na zdi vže.

Jejím klenutým pízemím

o hrotitých obloucích jde

se ke kostelu. V právo u

vchodu do vže jest »ká-

men hanby«, jakýsi to

praný, na nmž z trestu

stávala dívka, provinivši

se proti mravoipoestno-

sti. Pi tom stojíc íkala

jdoucím do kostela: »Ví-

tám vás do kostela, já

jsem se dopustila. Vítám

vás slovem božím, bylo

to soudem bOŽÍm« (dle ji-

né verse »kam iá to dít

složím*). Kostel Nar. sv.

»KAMEN HANBY«
U VCHODU KOSTELNÍ VÉ2E.

i. Wl 1'RlliYSLAVSKEHO NAMÉSTI.



Jana Ktitele, druhdy gotický, jest rozsáhlá barokní budova jednolodní, orien-

tovaná, krytá sedlovou stechou taškovou se sanktusem nad stedem píné

lodi. Zajímavý jest obraz sttí sv. Jana od neznámého malíe a starožitná

ktitelnice nástnná. V severovýchodním kout bývalého hbitova jest barokní

kostnice, obdélná se skulacenými rohy, krytá taškami. Vnitek její sklenut

a zdoben freskou: Z mrtvých vstání Pán. Na zrušeném nyní hbitov (kol

kostela), v právo jest náhrobek faráe Borovského a vychovatele našeho Karla

Havlíka, P. Jana Brúžka (* 21.-6. 1787. t 24.-11. 1845). O nco dále jest

pomník na hrob továrníka Hesseho, pedstavující Krista v nadživotní veli-

kosti. Jest prvním vtším dílem proslulého sochae Josefa Maxe. Na námstí

STARÝ KAMENNÝ MOST PRES SÁZAVU U PIBYSLAVI.

jest slušn tesaná socha sv. Václava z r. 1743. U nového hbitova jsou Boží

muka z XVIII. stol.

Na východ od kostela vystupuje terain trochu dále do údolí, tvoe tu

dosti píke se sklánjící úžlabinu, kudy vede cesta k ece. Zde (název »na

hrad«) stával pvodní hrad se svou hlásnicí a na skále trochu výše byla

rozložena hospodáská stavení.

Budova nynjší pochází ze XVI. stol; utrplo požárem r. 1767 a naposled

upravena r. 1847. Pvodní zámek jest skrovná renaissanní budova o tyech
kídlech jednopatrových, kolem obdélného nádvoí rozestavných. K této pi-

stavn v XVIII. stol. obdélný tykídlý trakt, pi emž severní kídlo pvodní

pojato za ást nového kídla. Oprava jest celkem velice stízlivá.

Za as Rudolfa II. prozkoumával na rozkaz dvorní komory krajinu pi-

byslavskou až k Polné a> Jihlav kutnohorský hormistr Lazar Erker, který tu

shledal veliké poklady stíbra, než k dobývání nedošlo, dílem že stavové eští



velikých výsledk oekávali od alchymie, dílem že získal r. 1530, pán z Vald-

šteina svobodné kutání (Ferdinand I.) v horách sv. Kateiny a osvobození ode

všech desátk na šest rok. A!e dolování dlo se tak váhav a nedbale, že

se dobývalo stíbra velice málo a Valdštejn nechal doly záhy opt zaniknouti.

V Pibyslavi narodili se v XVI. stol. Jií Pibyslavský, jenž pesídliv do

áslav, nabyl tam statk i vážnosti nemalé. Za císae Rudolfa zastával tam

úad cis. rychtáe a svými zásluha-

mi domohl se hodnosti vladycké a

praedikátu »Pibyslavský z Modlíko-

va«, roku 1841 eský nakladatel c. r.

Jan Otto v Praze a r. 1844 universit-

ní prof. MUDr. Jos. Reinsberg; v lé-

tech 1857 až 1617 žil zde jako fará

kazatel pacovský a spisovatel nábo-

ženských knížek eských .lan Achil-

les Berounský.

Z výlet do nejbližšího okolí

zajisté neopomene nikdo podniknouti

vycházku k Zižkov mohyle u Šen-

feldu (ti tvrt hod.). Sráznou silnicí,

nedaleko nového hbitova (na s.) v

lcvo odboující dorazíme do vesnice

Dobré (pl km, písluší k ní ves

K e k o v (1 km), kde druhdy stáva-

la tvrz. Ondej Keský byl r. 1429

jedním z vdc husitských pi jízd

do nynjších zemí saských; nyní je

zde poplužní dvr panství pibyslav-

skho; a Jánský mlýn), odkudž

polní cestou vystopíme na protjší

strá, kížem zdobenou, po tvrthodinné chzi vejdeme do nevelikého lesíka,

za nímž již na holé pláni vypíná se (327 m n. m.) Žižkova mohyla (10

minut od vesnice Šenfeldu).

Místa, kde »tu stedu po sv. Havlu (11.-X. 1424) velký vdce Táborit

Jan Zižka v náruí Michala Koudele ze Zidenic a Jana Laudáta skonal, ne-

dotklo se rušiv rádlo. Roku 1862, o slavnosti borovské, koupil místo ono

Dt. Julius Qrégr a vnoval jej pražskému Sokolu, který za pispní všech kraj

eských v r. 1^73 postavil zde mohutný 14'.' m vysoký pomník s ve-

likým kalichem na žulovém kuželi. hlásající, kde skonal veliký Cech a bojovník

za pravdu boží. Na dvou schodovitých stupních vypíná se tyboký hranol,

o stranách 5 m dlouhých, vyložený (>7 kvádry. Jednotlivé kvádry liši se

barvou, nebo pivezeny sem ze všech kout Cech a darovány rznými obcemi,

jednotami sokolskými, národními, i jednotlivci, jichž jméno do kamene vyse-

2I2KOVA MOHYLA U PIBYSLAVI.



káno: na hranolu vypíná se válec, pod jehož horní ímsou jest dokola 20 kvádr
s nápisy míst a rok bitev Zižkou svedených. Uprosted ke stran šenieldské

na velkém kvádru vytesáno: Zde zemel Jan Zižka z Trocnova dne 11. íjna

1424. Mohyla odhalena 20. záí 1874 za pítomnosti ohromného množství e-
ského lidu. Kolem mohyly vysázeny stromky a celek ohrazen železným plotem.

Nedaleko rozkládá se les »Plaky«, nazvaný tak prý od pláce, který zachvátil

vojsko po zvsti o smrti mileného vdce.

Obrátíme-li zraky své k severovýchodu, spatíme na vysokém kopci 637

metni) blati se kostelíek borovský, tak dobe z »Tyrolských elegik známý.

Pod ním rozkládá se rodné msteko Havlíkovo.

Zamíme nejdíve k vesnici Šénfeldu (Schónfeld, lidové Sumíeld,

44"- ob. 2t. škola. 4 km na s. od Pibyslavi, s 321 m n. m.) pvodišti eských

pán Zejdlic ze Šénfeldu, kte-

í ve východ. echách rozsá-

hlé statky drželi. Starobylí

kostel (ve XIV. stol. ješt far-

ní, nyní íiliáiní. do Pibyslav

písl.) sv. Michala založen byl

od nmec, horník, .le to soti-

cl á budova ze XIII. stol. Na

plášti starého vžního zvonu z

XV. st. je reliéf sv. Jana s tak

velkým kalichem v ruce, že

pevyšuje znan jeho poprsí.

V Šénfeldu se pipisují Z á d u-

š n í a Spálený mlýn (38

ob.) na Borovském (Macouras-

ském) potoce, samota Dolní D v r (2 domy a osada Samotni (Letten-

dorf, 17 domk, 112 oby v.). Osada tato založena byla v XVIII. stol. a osazena

lidem robotním. V Seníeld dolovalo se na stíbro; prachárny a tavírny stály

na potoce Macouraském v Dolním Dvoe, kdež ústila též ješt znatelná

»Pekelná štola« ze Stíbrných Hor. Doposud jsou patrná místa šachet, jimž

v obci »Jámy« íkají tt Zádušního mlýna »Tomanova skalka«. 2e štoly nebyly

vedeny ve znané hloubce, patrno z toho, že ješt ped 60 roky mohlo se

slézti do jedné z nich iproboen, jež smovala pod stavení aruskovo.

Ve vých. konci obce vede vozní cesta, kížem oznaená, k lesu, kterým

záhy dojdeme údolíka podél potoku položeného. Pekroíme potok a ocit-

neme se brzy mimo les, na volné prostoe, v samé blízkosti okresní silnice, jež

pi úpatí kostelíka Borovského dovede nás záhy do mstyse, který proslul

jménem nezapomenutelného Karla Havlíka. Jest to

Borová (4 km), od rudy železné a stíbrné v okolí se nalézající též

Rudnou Borovou zvaná. 1833 ob., fara, 5t. (s 2 pobokami) škola)

»yysoká Borová« topograficky nesprávno. Farní chrám sv. Víta (673 m n. m.)

BOROVSKÝ KOSTELÍEK.
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ŠENFELD.

z daleka viditelný a pro píkrost svahu dosti nesnadno pístupný, pipomíná

se již ve XII. stol.; v nynjší své podob pochází z r. 1695. V presbytei

nalezena byla r. 1747 malba na omítce a nápis CzechoTod 1+1+8+0, z ehož
souditi lze o starožitnosti stavby. Na právo ped vchodem do sakristie je

hrobka sourozenc Havlíkových, jak hlásá pknou malbou ozdobený nápis

ve zdi, chránný proti vlivm povtrnosti plechovou okenikou. Pod dlažbou

ped oltáem je hrobka bývalých majitel Jitkova. Vnitní úprava a zaízení

chrámu neskýtá žádného požitku umleckého. Co však kostelíku odepelo u-

mní lidské, to mu štde vynahradila píroda.

NAMÉSTI \ BOROVÍ S NOVOU ŠKOLOU \ HAVLÍKOVÝM POMNÍKEM.
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Vystoupíme-Ii po píkrém a zvlášt v zim neschdném svahu ke zdi

hbitovní, okouzleni jsme pekrásnou vyhlídkou, jež se nám otvírá do širého

okolí. S rozkoší pehlížíme tu kraj kolem Nmeckého Brodu, Humpolce, Pi-

byslav, Poln; ba až k Jihlav zalétá zrak náš, na severu zírá na nejvyšší

vrcholy rotí Železných, jedin na východ lesnaté vrchy hor 2árských

brání volnému rozhledu.

Ve farní budov jest menší kaple Panny Marie, v níž se za nepohody

konají bohoslužby. V Borové jest mlýn a pivovar, obyvatelstvo provozuje

ile živnost tkalcovskou a zemdlství. Prmrná roní teplota jest zde 5-9" C.

Nejbližší okolí msteka jest dosti jednotvárné. Oku zamlouvá se milé

zátiší u mlýna a pivovaru a romantická poloha Železných Horek. Tam, u Hor-

ního dvora, doposud zejmý jsou valy a náspy, jichž úelem bylo hájiti tvrze

stojící na míst budovy nynjší. (R. 1569 prodána Zachariáši z Hradce na

Teli a pipojena k panství polcnskému.)

STARÁ ŠKOLA V BOROVÉ,
KTEKOU HAVLÍEK NAVŠTVOVAL.

Okolní lesy taji v sob krásy netušené. Les »Bor« na jihozápad uchvátí

každého návštvníka pknými partiemi, les »Pasika« lákavými idyllickými

zátišími a výbornou pitnou vodou, ze skály se prýštící na tom míst, kde dle

povsti kdysi poustevna stávala. Nádherné jsou lesy panské lemující obzor na

východ a severovýchod. Nejvdnjším výletištm v nich jsou »DoIy« (3 km),

t. j. skutené, však zasypané šachty, z nichž ped léty vyvážena ruda železná

(hndel a krevel) a dopravována do železných hutí raneckých (na Chotbo-
sku). Voda ze zasypaných šachet vytrysknuvší rozlila se tu v pevolná. a
ošemetná pechodce. jezírka, v nichž bují perozmanité rostliny vodní.

Obrovské haldy rudy. stromy a kovím porostlé s hlubokými onmi tnmi
vytvoily perozkošnou scenerii, jež ve stízlivém jinak okolí borovskrh mile

pekvapí.

Minulost Borové zastena jest temnou rouškou, nebo asté a velice

zhoubné požáry zniily veškeré písemné ipamátky. O pvodu jejím vypravuje



Sf : L. 954 vtrhli llii a Moravané loupežn do ech, zmocnili se zdejších

stíbrných dol. pracovali v nich piln a vyváželi bohaté rudy ze zem. Aby

byli bezpeni, že je Cechové náhle nepepadnou, vymýtili na blízku mnoho

lesa. udlali pevnou ohradu a otoili ji náspem a píkopem. O rok pozdji

pišlo iim 2000 krajan na pomoc, ale vévoda Betislav je na hlavu porazil a

ze zem vyhnal. Ohradu osadili Cechové a tak vznikla Borová. Byla mstem

a znakem byl jí lev se sekerou na borovici napaženou, kterýžto znak podržela

i pak. když po 301eté válce klesla na msteko. Za války 301eté bylo Borové

snášeti velkých útrap od vojska švédského a tehdy as zanikla osada Nov A

Ves, severovýchodn od Borové na tak eených »Kopanicích« rozložená. Na

po. XVII. vku patila Rudolfu Zejdlicovi rodilému pánu ze Šenfeldu, který

pro úast v odboji proti Ferdinandovi II. konmssí konfiskaní zbaven všeho

majetku a Borová prodána s panstvím polenským a pibyslavským kardinálu

ULICE V BOROV S HAVLÍKOVÝM RODNÝM OOMLM

Františku knížeti z Dittrichšteina, který jak na všem panství svém tak i v m-
steku tuhou protireformaci provádl.

Veliké svízele snesly se na Borovou také za války o posloupnost. Roku

1742 byl zde -posádkou saský generál Polastron, který msteko soužil vy-

sokým výpalnýin a nesmírnými požadavky spíže a píce, jsa k tomu dohánn

pemrštnými dávkami, jež mu bylo odvádti francouzskému generálu de la

Qerre. Když se však osobn pesvdil, že požadavky jeho jsou nesplnitelné,

odtáhl vyprázdniv díve obecní sýpky a odvléknuv knze Viléma Mayepai a

obecního syndika s sebou jako rukojmí.

Za tchto nepokoj válených zastaveny práce v dolech a tím vyschl na

dobro pramen výživy veliké ásti obyvatelstva. Pozdji sice práce v dolech

obnoveny, ale ve 2. pol. stol. min. nadobro zastaveny. Ve stol. XIX. etné požáry

zniily méstys na dlouhá léta. Neiní tedy Borová dojmu starobylého. Dne 31.

íjna 1821 narodil se v ísle 163. Karel Havlíek a v ísle 36. dne 26. srpna 1825

spisovatel Václav Zelený. Ob budovy jsou prosté, nízké domky; Havlíkv
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HAVLÍKV RODNÝ Dl \\

s trojbokým hladkým štítem a

krámskými dvemi uprosted.

Na oba zasazeny (r. 1802 Ha-

vlíkv, 1886 Zeleného) kovové

medaillonky s poprsím. Na ná-

mstí je pak socha K- Havlí-

ka, odhalená roku 1901. V Bo-

rové psobil dlouhá léta za-

sloužilý veterán uitelský (ui-

tel Havlíkv i Zeleného) Ant.

Linek (pohben je v Hlinská).

Narodil se zde též Josef Zele-

ný (* 1851, f 1907), ed. mst,

šk. v Golové Jeníkov, spis.

a red. »Malého Ctenáe«, P.

Jan Vrabec, knz ádu redem-

ptorist a Jan Pátek, úedník

pi c. k. zásobním sklad v

Kladrubech, kteížto dva veli-

ké odkazy rodišti svému uinili. — K Borové pipisuje se samota Horu i

Dvr (2 km) a ves (3 km vzdal.) Železné Horky (38 domk, 321 obyv.,

lt. škola), kde druhdy dobývala se výborná železná ruda magnetovec, (emuž
svdí název osady, hromady škvár a jména blízkých tratí polních »Hamíišt

a »Na Roudnici«; hut ty v bouích válených zamkly.

Na sever od Borové pi hranici okresní, stranou od silnice borovsko-

ždírecké leží vesnice Per šiko v (l a pl km, 578 m, 218 obyv.)„ na jih od

Borové pi téže silnici ves M o-

dlíko v (3 km, lt. škola, 275

ob.. 545 m). Ve XIV. stol. vedla

pes tuto obec od Habru na Pi-

byslav a Bohdalov kupecká

stezka z ech do Moravy.

První stanici žel. dráhy

(tra Nmecký Brod—Zár) na

pd okresu je e s k ý S i cn -

d o r i (Villa Sagittarii, na Ho-

rách, Schtzendorf, 128 ob. ve-

sms ech, lt. škola, 4Vz km
od Pib.). k nmuž pipisují se

mlýny Preclík v rozkošném

zákoutí na Borovském potoce

a Š t u k e j 1, bývalá puohérna

na ece Sázav, která se tuHAVLÍKV POMNÍK V BOROVÉ.



velikými hadovitými zákruhy vine. Nmecké jméno obce. jakož i mno-

hých osad okolních, pipomíná, že byli to nmetí kovkopové, kteí až

do válek husitských zde pracovali a k jichž obran i tvrz (pipomínaná

již roku 1265) sloužila. Kostel s v. Kateiny (fil. do Pohledu) u . Šicn-

dorfu (V* km) pipomenut r. 1350 jako farní. Založen byl nm. horníky. Nynjší

stavba, pocházející z druhé polovice XVII. stol., zachovala si pvodní vzhled,

výzdobu i nábytek, díla to ponejvíce venkovských emeslník a staré lidové

tradice umlecké. Nkolik nápis nmeckých ukazuje na vliv nedalekého

ostrvku nmeckého.

R. 1463 držel Šicndorf Matj z Lípy, který manželce své Dorot tvrz.

dvr a ves Šicndorf a ves Otendorf vnoval. Zemel však ped r. 1492 i s Do-

rotou a zstavili krom dcery syna Jana Lipského z Lípy. Ten nedržel však



dolm války husitské. Kališníci nenávidli horníky, kteí- byli nejen katolíky,

ale i Nmci, a když r. 1422 2ižka u Nm. Brodu Sigmunda porazil, vedlo se

zle i havím, proto tito sami mnohé stoky zaváleli a zasypali v doufání, že

po ukonení války budou moci zpt se navrátiti. Nadje tyto splnily se však

pouze ásten a práce v mnohem menším rozsahu obnoveny. Roku 1472

vpadli však Jihlavští loupežn do Cech, práce opt perušena, až záhubná

válka 301etá veškeré práci konec uinila. Za Marie Teresie poalo se opt
v dolech pracovati, ale pro nedostatek penz dolování zastaveno. Hloubka

JEDEN Z OTVORl' DO OPUŠTNÝCH STÍBRNÝCH DQLO
ŠICNDORESKÝCH.

dol nepesahuje tu 4U m a uváží-Ii se nedostatenost starého dolování, možno
tvrditi, že jen nejvrchnjší a tudíž nejnepatrnjší ást rudných žil pebrána.

V dob poslední prozkoumané štoly, zejména Pekelská (v leštnci i stopy

zlata shledány), ukázaly mocné, a bohaté rudné žíly, takže by s nadjí na

výtžek dolování poato býti mohlo.

K Šicndorfu patí ves, díve mstys Horky Stíbrné (171 ob.), liž

za Boleslava II. dolováno bylo ve zdejších dolech piln na stíbro. Doly neza-

nikly nedostatkem stíbrných rud, nýbrž válenými nepokoji a velikou živelní

pohromou 4. a 5. srpna 1328, kdy mocné zemtesení mnoho šachet a štol

zniilo. Když pešly v majetek rodiny Dittrichšteinské (1632), poalo se zde

opt kutati a r. 1681 tžily se v Královské štole rudy obsahující v centu 13



lotu stíbra ryzího. Založeny nové štoly i šachty, ale práce zaátkem XVIII.

století zastavena a pokus tžení se v minulé století pro nedostatek kapitálu

nezdail.

Na jihu jest Utín (Uttendort. Villa Ottonis, 512 m, 138 ob., lt. škola,

y/i km cd Pib.). eské jméno pvodu jest nového, nebo ješt v XVII. stol.

znám byl jen název nmecký. Obec založena v dávnovku nmeckými havíi.

kteí tu a v okolí na stíbro kutali. Skupina dol utínských jest rozsáhlejší než

šicndoríských a nepochybn starších. Na východ vypínající se vrch Po pe-

rek jest pomníkem staré innosti havíské nebo jest tu ohromná spousta

hald a ústí štolových porostlých starými lesy. Na haldách nalezen byl leštnec

HORNICKY KOSTELÍK SV. KATEINY U CES. ŠIGNDORFU.

olovný, blejno cinkov, kyz železný i ruda niklová. Doly zanikly stejn s doly

okolními a dosud marn ekají k novému životu svého vysvoboditele s na-

bitou kapsou ipenz.

Na jih od Pibyslavi pi hranici zemské leží ves eská Jablonná
(225 ob., lt. škola, 3 km). Odtud as sz. Nmecká Jablonná (173 ob.,

2 km) s nkolika rybníky uprosted vsi, na sv. O lesná (Volešná, 3 km, lt.

škola, 340 ob.) taktéž s rybníky; sem se pipisuje Poíí (l km), ves na

levém behu Sázavy, kde druhdy jircháská valcha stávala, nyní mlýn a ce-

mentárna; na východ pi samé hranici okresu jest ves Buková (535 m, 196

ob., 5 km, pi Sázav v rozkošné poloze 469 m ervený m 1 ý n). Ta patila

k panství Ronovskému. Roku 1348 veden byl tuhý spor o hranice mezi klášte-

rem Zdarem a Janem z Tasova, jenž ukonen tím, že mezníky dle výroku

pamtník i jiných hodnovrných osob na novo položeny, ímž veliká ást les

klášteru pipadla.
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Severovýchodn od Pibyslavi rozkládá se na výšin obec Híšt
(Chíšt, Krist, Spieldorí, 374 ob., lt. škola, 3 km), ku které pipisuje se

R o no v (2 a pl km) ves a zíceniny hradu (507 m). V Ronové, kdež spojuje

se se Sázavou potok Loseníka. jest mlýn. druhdy papírna, lihovar, škrobárna

a továrna na hroznový cukr (zbytek bývalé papírny z po. XVIII. stol.) MUDra.

Frant. Malínského. Pes Sázavu ke dvoru vede starý kamenný most.

Smutn ní v hojném lese jehlinatém nkolik zdí slavného kdysi sídla.

Kolem obtéká ze tí stran Loseníka, perušujíc svým šumem hbitovní klid

STARÁ BÍZA U NÉM. JABLONN

rozvalin. Staré duby nad hradem pamatují »klání a rubání« pán z Ronova,

kteí v tch matech své turnaje provozovali. Pvodn stávala zde tvrz nezná-

mého jména ku ochran stezky jihlavské založená. Asi r. 1250 vystavl na

jejím míst enk (astolov) z rodu Hronovc hrad (na ostrožn, skoro 115 m

dlouhé ze tí stran oblíte vodou a na severu oddlené píkopem asi 38 m ši-

rokým a 23 ni hlubokým); synové pak jeho stídav zde a na Pibyslavi sídlili.

Pozdjší potomci mli etné spory s klášterem Zdarem. Ve válkách husitských

hrad dobyt a poplenn. Páni z Ronova spustošený hrad prodali panu Hynce

Ptákovi z Pirkštejna, na Ratajích a Polné. který hrad opravil. Hrad však
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bhem XV. stol. znovu napaden a poškozen, než pedce ješt r. 1515 byl

v dobrém stavu; neustále však pustl a od roku 1538 slov již pustým; dnes

zbývají jen ásti litého zdiva, nkde s pozdjší omítkou.

Sestoupíme do píjemného údolí potoka losenického, pes lávku pejdeme

na levý beh a (pohodlnou pšinou lesní vyjdeme na náhorní rovinu, na níž

rozkládá se kat. i pol. obec Nové Dvory (523 m. 252 ob., lt. škola, W> km),

kdež narodil se 17. prosince 1847 známý

spisovatel a botanik eský, zesnulý (17.

ervence 1909) zem. inspektor Frant. Ro-

sický. Severn odtud rozkládá se P o -

e í n (Poežín, Poíín, Bezin, nm.
Pesendorf, 491 m, 182 ob., VA km), kde

bývala díve rozsáhlá blidla. Na blíz-

ku v pkné poloze mlýn Tvrz (pl

km). —
Z Nových Dvor vozovou cestou

k východu dospjeme do Velké Lo-
se n i c e, velké to vesnice se zdnými
statky a rozlehlou návsí a známou cho-

vem pstruh (554 m, 1020 ob., 3t. škola.

3 km). Farní kostel sv. Jakuba Staršího

pipomíná se již ve XII. stol. Dne 7.

dubna 1621 lehl s ástí obce popelem, pi

emž i zvony znan veliké se rozlily.

Na hbitov vchází se nízkou vží se

zvonkem, proti hlavním dveím kostel-

ním |e šrsllnoká kostnice, v níž na oltii-

íku je krucifix tém životní velikosti.

z XVIII. stol. Po stranách oltáiku jsou

umle srovnány lidské kosti. Odpoívá

zde eský spisovatel P. Ant. Koláský,

fará zdejší, zesnulý r. 1867. V okolí

nalézá se nkolik božích muk. pro tuto

krajinu význaných svým tvarem.

Ve XIV. stol. byly tu doly stíbrné, na nž ješt název nedaleké (k vých.

hon Peperek (Bergwerk, 669 m) ukazuje (odtud skvostná vyhlídka do e-

skomoravské pahorkatiny), zanikly však zejména hrozným zemtesením roku

1328. Ke katastrální obci losenické patí osada Samotin, ležící na úpatí Pe-

perku pi hranici eskomoravské.

Cestou pes hory a doly« na sz. dospli bychom brzy do vesnice Malá
Lo nice (lidov Lošence, 3'- km. 602 m n. m., 612 ob.. 2i. škola), k níž

pipisují se samou I ' r a n t y a U Kulíška. Na jv. leží v hustém stromoví

ukrytj úpravné osady Horní a Dolní Sázava (508 ni. 2'.' km. 527 ob.)

ZBYTKY HRADEBNÍ BRÁNY
NA RONOM
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V Dolní Sázav je evangelický kostel z roku 1790 (vž z r. 1881) a nádraží,

v Horní Sázav veejná škola 2t. Jest zde škrobárna, výroba kostní mouky,

hroznového cukru a syrupu, 2 mlýny.

ZÍCENINY HRADU RONOVA.

Jz. od Dolní Sázavy pi silnici nalézá se poplužní dvr H a m r. kde bý-

vala tvrz, kterou r. 1481 jistý Petr. hamerník, koupil a prací zbohatnuv, znané

jmní potomkm zanechal, takže tito nadále k zemanm se ítali a Hamerníky

STAR? KAMENNÝ MOST PRES SÁZAVU V RONOVÉ.

z Hamru se psali. Roku 1562 prodali tvrz, dvr a kus eky Katein z Wald-

štejna a na Teli. Po bitv blohor.-ké spojen byl statek ten s panstvím polen-

ským. Pipisuje se sem Huský dvr. Kopanina a Babin, tento na samé hra-

nici zemské proti echonozi.
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Pi severní hranici okresu leži na íšské silnici mstys Vojnu v M-
stec (Vojnín. lidov Vojnomstec, nm. Miinichsbcrg. 585 m, 195 dom. 1436

ob., 4t. škola). Farní chrám sv. Ondeje apoštola uvádí se již ve XIV. stol.

(tehdy filiální kláštera Zdaru), jest orientovaná gotická budova jednclodní

s vží na západ z r. 1770. Na novém hbitov jest pseudogotická kaple sv.

Antonína Poustevníka z r. 1885. Vojnv Mstec, díve samostatné panství.

náleží k nejstarším osadám eským. Protože ležel v trati stezky Libské. mí-

val zajisté tvrz, asi devnou, jež rozkotána byla v X. vku pi loupežném

vpádu Uhr do Cech naež —
zdá se — byla teprve z tvrd-

šího staviva vystavna. Uri-

tjší zprávy jsou z roku 1293,

kdy listinou ze dne 14. ervna

obnovil král Václav výsady

svého otce z roku 1273 klá-

šteru Zdáni dané. doplniv je

tím, ustanovením, že mají býti

na píšt žárští poddaní sou-

zeni a trestáni od úad klá-

šterských a nikoliv králov-

ských, taktéž ne v Brn, r.ýbrž

eští poddaní ve Vojnov Mst-
ci (Mynichsperk), moravští v

msteku 2áru. Když roku

1331, válil Jan Lucemburský

proti vévodovi rakouskému, o-

svobodil pozemky kláštera na

3 míle vkol a tedy i Vojnv Mstec ode všech daní a dávek. Roku 1357

pipomíná se na zdejší tvrzi Vojna ze Šttina (na peeti »de Monchsperg«) a od

té doby název »Mnchsberg« nahrazen názvem Vojnin Mstec. Jan Vojna

z Mstce pipomíná se od roku 1408 nejednou v moravských pamtech a roku

1426 zapsal na Vojnov Mstci 500 kop vna manželce své Anežce. Roku 1437

byl již mrtev a zboží jeho všechno, totiž »Vojnín tvrz« a vesnice, pokládáno

za královskou odúmr. Nedlouho potom klášter Zdárský domohl se toho, že

inu byl Mstec odevzdán, protože k nmu po vymení' Vojnv nejlepší ml
právo. Týž klášter, když byl od Kališník spálen, nucen byl pro chudobu rych-

táství v msteku Mynynchsperce s tvrzí a dvorcem s rychtástvím ve Lhot
a škrlovicích prodati (1457) panu Mikuláši z Budhova a jeho ddicm, pi emž
vyhradil si právo pedkupní. Syn tohoto Mikuláše Zbynk postoupil pak V. M.

Fanu Bokovi z Kunštátn na Polné (od nhož prý nazývají se hrabata Chotkové

ojnína«). Roku 1493 uvádí se tvrz zdejší jako pustá a tu koupil ji s m-
i- kem Mstcem, dvorem, vsí Radostinkou a Skrlovicí a pustou vsi Lhotou

(vyjma rybníka Zársko) zpt Vít. opat a Klášter Zdárský. Císa Rudolf pipojil
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r. 1607 k olomouckému biskupství celé Žárské klášterství a s ním i V. M.

Když r. 17111 panoval v Cechách hrozný mor, byly na, hranicích zízeny dvé

karantény a to v Poln a ve Vojnovu Mstci, což potrvalo až do r. 1713. Roku
17M byl klášter Zárský císaem Josefem II. zrušen a veškeré zboží jeho pi-

padlo matici náboženské. Koupí r. 1S26 pešel na hrabte Josefa Vratislava

z Mitrovic a. po jeho smrti na knížete Frant. Josefa z Ditrichšteinu. Alodiální

panství zdejší mí 3265 ha a majitelkou jest Klotilda hrabnka Festeticzová a

Cd. knžna Khevenhiillerová, správa velkostatku jest v Pibyslavi. Za dívj-

CERTOV KAMEN NA TISÚVCE.

ších dob dobýván zde hojn železem bohatý magnetovec, nynjší prmysl za-

stoupen 2 továrnami koberc. 2 mlýny a rulovými lomy. Ku kat. obci náleží sa-

mota (7 chalup v ad) B o r k y (Panská Bída, 2 km) pi rašeliništi radostni-

ckém, vesnika Huf Nová i Sklená (2K km, 9 dom. 92 ob.) s blízkou

myslivnou (670 m).

Na jih pi okresní silnici jest R a dost i n (650 m, 3 km, 567 ob., 2t. škola),

v jehož okolí (1.5 km na z.) jsou bohatá ložiska (150 jiter plochy, místy pes
7 ni hluboko) rašeliny, jíž se tu druhdy vyrypovalo až 8 milion cihel (borek)

ron. V blízkém lese stávala ves Lhota, která se již r. 1493 pipomíná jako

místo pusté.
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Po císaské silnici tu výše stoupající a mén klesající, dospjeme okolo

panské hájovny do nmecké osady Karlova (Karel, lidov »do Kadla«, nm.
Libinsdorf, 628 m, 286 ob.,

4 km). Vesnice sama s

lt. nmeckou školou le-

ží v levo stranou od sil-

nice, u silnice leží v levo

opodál ást vesnice (obý-

vaná vtšinou Cechy).

nazvaná Karelská Bída.

Koku 1788 založena byla

obec zemfytentisovaného

dvora Karlova (Karls-

hof) a obsazena 20 dlni-

ckými rodinami z okolí

eské Kamenice v sev.

Cechách. Obyvatelstvo

všechno hovoí obma
zemskými jazyky (nm.

dialekt hrozný). Díve zde

byla rozsáhlá blidla plá-

ten, nyní zhotovuji zde

lyže. Nedaleko pi pravé

stran silnice rozkládá

se Bí d a Škr 1 o v s k á.

za ní ves Šk-rdlovice (Skrlovice, lidový název obyvatele Škrlán. 657 m,

798 obyvatel, 3tídní škola, li-' kin). Nad ni zvedá se (na Morav již)

vrch Tisvka (790 m), na jehož temeni uprosted mýtiny erná se osamlá

skupina skal ertv ká-
ni e n zvaná, kamennými scho-

dy a železným zábradlím o-

patená, odkudž skvostný po-

hled do celého rozsáhlého o-

kolí se otvírá. (Vycházka tam

a zpt 1^- hod.). Vdnou vy-

cházkou jest cesta ke hrázi o-

hromného V e 1 k é h o 1") á k a

(sem a tam V* hod.).

Ze škrdlovic dospjeme

brzy do pohraniní vsi Strža-

n o v a (Stížanov, lid. Stra-

nov, -406 ob.. 4 km, lt. škola).

Sem náleží mlýn Strž (1 km) BÝVALA TVRZ V 1'OLNICCK.

HYNKOVEC NA SÁZAV.
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pi stejnojmenném rybníku a samota Hynkovec (1 km) pi Sázav, na samé

hranici zemské.

Dležitým místem pohraniním (2 km) býval druhdy Poltiika (nm.

Pelles, 1024 ob., 3t. škola). Tvrz její chránila vjezd do království. V obci

díve dunly stroje, hmly buchary, kouily komíny sléváren a sta silných

paží muž obrábla železo; uprosted XIX. století hut zanikly, byly roz-

házeny a místo silných paží muž, kteí dnes v lesích o »devnm chlebíku«

pracují nebo za stavem tkalcovským od asného rána do pozdní noci zukaji,

vydlávají útlé prsty dtí a žen, pletouce vlasové síky (nece); odtud jdou

do Paíže škatule se zbožím, které tolik jasných oek, tolik zdravých plic



velkou ást obyvatelstva zasáhla. Zár však a okolí zstalo na štstí hrozné

této pohromy ušeteno. Ustanoven tedy klášter Ždárský za hranici zdravotního

obvodu a do Rolniky vyslán hrab airfort jako královský karanténní komi-

sa, ienž veškerým píchozím z Cech, bez ohledu na jich osobu,, rod nebo stav.

pístupu do Moravy zakázati a zabrániti ml.

Nyní náleží Polnika k panství Polenskému. Až do roku 1850 stávaly tu

2 vysoké pece. pec pudlovací a 9 kladiv zkujovacich (pod rybníkem Hamer-

ským), ron dobývalo se pes 91)00 q železa kujného a pes 7000 q litiny. Že-

lezná ruda — výtený magne-

tovec, obsahující 60 až 80 pro.

istého železa dobývala se na

rozloze 285 ha. Železná dráha.

vystavná r. 1846 z Brna do

Prahy, zadala zdejším hutím

smrtelnou ránu. Železárny v

Blansku a Adamové, majíce

levný pívoz kamenného uhlí.

netušené vzrostly a zvítzily

nad zdejšími hutmi, jež pra

\ aly dle staré methods odkys-

liovaci.

Povšimnutí zasluhuje ná-

eí zdejší. Dle studie prof. Ig.

Hoška, vydané roku 1905 e-
skou Akademií v Praze, náleží

tento kout (obsahující Polni-

éku. Škrdlovice. Stržanov a

Svtnov v Cechách aCikháj na

Morav) ke stední ásti náe-

í eskomora\ ského, k tak zv.

podeí polnickému. Obyvatelé

nenazývají krajinu svOu echami, nýbrž proste horami (Cechy zaínají jim

.

!
rvi ii Není. I li ódu, Chotboe a Hlinská) a sebe nazývají Horáky. (Náeí,

jež vkládá paní Vlasta Pittnerová do úst hrdinm ve svých povídkách z kraje

tohoto vzatých, jest pouhou libovolnou zkomoleninou.)

Na východ pi okresní silnici leží v kotlin obec Svtnov. Ze Svt-

novn pes Cikháj jest skvostný výlet na Zákovici (též zv. Žákova Hora

na Mcrav) a k Devíti Skalám u Ces. Smrtky. Na západ pi okresní sil-

Ží kat. i pol. obec Vepová, kde narodil se 24. íjna 1831 spisov itel

Karel Starý. Sem pipisuje se ves R a í n. Pod ním ležící Lísku v mlýn
se svým r i ipomíná erné jezero šumavské, s nímž smle co do

krá á '

'

:

CHOZriNl SK »SMi?TKOU«
(DOCHOVANÝ ZVYK LIDOVÝ-

.



XAVER B. PELIKÁN:

CHOTBOSKO.

Okres Chotboský hranií na severu s okresem áslavským, na z. s okre-

sem haberským, na jz. s okresem nmeckobrodským, na i. s okresem pi-

byslavským (s nímž tvoí hejtmanství hotboíské), na v. s okresem hlineckým

a na sv. s okresem nasavršským.

Okres chotboský rozpadá se na dv ásti, severní úrodnou nížinu, pro-

tékanou Doubravkou, a jižní hornatinu. hojn zalesnnou (celkem 8787 ha les.

rolí 159S3 ha, luk 4759 ha, zahrad 345 ha. pastvin a plání 1490 ha). Veškeré

horstvo okresu náleží vysoin eskomoravské. Horstvo to postupuje smrem
sz. do vnitra ech podle Doubravky k Labi pod jménem Železné Hory.

Poínají u Krucemburku Kížovou horou (659). Železné Hory byly již za kí-

dové doby úpln odloueny od ostatní planiny eskomoravské. K pat jejich

piléhá úzké vyzdvižené pásmo kvádrového pískovce a opuky, obsahující sou-

vrství Permských lupk, Rokycanských pískovc a blohorských opuk, které

zde vytvoují dílem úzký dlouhý vyzdvižený teras, dílem úhledné hbety a

kopce, na p. Hradišt. Úboí Železných hor jest k sz. srázno, hbet široký, k

sv. a v. jest spád pozvolný. Jednotlivé body dostupuji znané výšky, a ovšem
pi znaném zvýšení pdy jest pomrná výška tchto bod nepíliš patrná.

Nejvyšší vrchy jsou: Babylon u Ranska (672 m) a Spálava (662 m). Nej-

výše položená obec jest Horní Vestec (666 m). Od Krucemburku (598 m odd-

luje se hbet ke Zdírci, kde má Na Vavinci 576 m a táhne se podél horní

Doubravy k Bílku (Homole u Malochýna 586 m), tu obrací se na sz. a postu-

pem rovnobžným se Železnými Horami spadá k Libici a Doubravce. Z okresu

pibyslavského pechází hornatina. povlovn k Chotboi spadající a tvoící

svým hbetem pedl mezi poíím Sázavy a Doubravy, sklánjíc se k obma
eištím. Z. a sz. od Chotboe (nádraží 517 m) táhne se krabatina málo se-

stupujíc (na Kobyle jižn od Uhelné Píbram 535 m) až k Strážnému vrchu

(s. od Uh. Píbram) 511 m. odtud pak na s. sklonem již nápadnjším spadá

pod 400 m, až k výtoku Doubravky z okresu (u Špaic) dosáhne nejnižšího

bodu 323 m. Železné Hory mají vrstevní smr jv. Panující horninou jest sice

rula, ale dležité místo náleží žule. Rula jest rázu dvojího. Spodnjší pásmo
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zaujímá rula ervená, vrchní šedá. Rula ervená obsahuje hojný ervenavj živec

(orthoklas) a spoejší ervenou slídu (phengit) v rovných lístcích; rula sedl

obsahuje bílý nebo šedý živec (orthoklas a nkteré sonaté živce falbit]) i er-

nou slídu (biolit), nejastji v lístcích vlmovit ohýbaných. ervená rula obsa-

huje nad Bstvinou lože vápence a porznu malá lože amphibolitu a dioritu.

Zvláštní zmínky zasluhuje ješt malá pánev lupk a ervených pískovc perm-

ských, ležící na rule mezi Kraskovem a Horními Poátky v nejsevernjším cípu

okresu. U Ranska vyskytuje se sporadicky dolomit. Na lesních úboích nalézá

se zde shluk dioritu a serpentinu, který zvtráním vytvouje hlinitou rudu že-

leznou, díve v Ransku tavenou. Na severní a severovýchodní stran ruly pi-

kládá se k ní dle sklonu jejího fyllit i prahorní bidlice, zabíhající na sever pod

kídový útvar a sahající vtsnná mezi žulu a rulu až ke Krucemburku. N-
které bidlice Železných hor právem považují se za analogon jistých stup
silurských. Z mladších útvar zasluhuje zmínky hlína cihláská (dilluvialní) v

údolích a na úboích rulu pokrývajících, na p. u Rozsochatce. Chotboc, Li-

bice a Malce, jež lze považovati za pouhý zbytek vrstev opukových a pískov-

cových kídového útvaru, zrušených a vodou do údolí splavených.

Hlavní eka okresu Doubrava i Doubravka pramení v lese

Z I á b k u na pedlu mezi souíím Labe a Dunaje u Radostína blíže Vojnová

Mstce, kdež koní bývalý fjord moe kídového a to na rašelinných lukách,

na nichž i Sázava své vody sbírá. Protéká lesem i rybníkem (který bychom
marn na map štábní hledali) Doubravníkem a sesílena nkolika pítoky

z ranských rašeliniš vtéká jako silný potok do rybníka Reky, kamž vtéká

také druhý pramen Doubravky zvaný Štírovy potok. Jest to výtok ze zá-

padní ásti rybníka Malého Dáka a jméno' své má od hlubokého údolí

(d o 1 u), kterým protéká a kdež nalézá se hojnost mlok a olk, jimž lid

»štíi« pezdívá. Tee k Ransku, protéká rybníkem R a n e c k ý m a Pobo-
enským. vine se v mlkém údolí k Sopotm, kdež díve více rybník za

sebou se nalézalo 1

, k Bílku, kdež mní svj smr až dosud severozápadní v se-

verní, tvoí malebné slapy a vrhá se do hluboké prorvy rulové, zvané D o u-

b r a v s k ý údol, pod Libicí vchází do širšího údolí, lemovaného po pra-

vém behu lesnatými stránmi rulovými s roztroušenými vesnicemi po jeho

úboí.

V levo je beh plošší, lesy pokrytý až po obzor. U Vísky dává se ve

smr severozápadní, v nmž pak s nevelkými odchylkami setrvává až k ústi

svému u Týnice do Labe. Pijímá na pravém behu u Ranska p o to k Mst e c-

k ý, protékající Knicemburkem, u Zdíce potok Z d í r e c k ý, picházející /

rybník »Kabáty«. nad Líbící potok Cerhovku, plynoucí od vrchu H <>-

mole z lesa Cerhova (Crhova) vnímající nad Bezdkovem v právo i v

levo po potoku, jeden od Slavíkova, Sloupenský (prameni na rozhraní D.

Vestce a Slavíkova v Pastvišti, protéká lesem »Na Lysim« a spje ke

dvoru Sloupenskému, aby se spojil s potokem Studeneckým), na západ

plyne, druhý ode dvora Kivého na sever; pod Líbící pije Bárovk u, u Visky
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potok Maleský (Spálavu), vznikající východn od Pedboe a tekoucí na

západ.

Na levém behu jsou pítoky: Obolecký u Zastrán. N o v o v e s k ý,

temenící v lesích u Klouzova a ústící u Vísky, Proseenský i N e j e p í n-

s k v. vznikající u Nejepína a ústící nad Lhotou Vesteckou. U Jarošoya vzniká

potok Zátocký. který po ásti západní hranice tee k Vilímovu a do nhož

se vtlévá potok K o š f a n s k ý. pramenící u Uhelné Píbram. U Kraborovie

vyvrá K r a b o r o v i c k ý potok, tekoucí taktéž k Vilímovu.

Peka C h r u d i m k a dotýká se hranice okresu na severovýchod a pi-

jímá z okresu jen nepatrné bystiny. Mimo rybník, jimiž Doubrava protéká,

jsou vtší rybníky R o z s o c h a t c c k \ pi jižní hranici, J a r oš o v s k ý a

Jíle m s k ý pi západní hranici, a v úvalu mezi lesy, jimiž probíhá železná

dráha, rybník i jezírko Janus. Množství starých hrází svdí o veliké hoj-

nosti rybník za dob dívjších.

Podnebí okresu jest dosti drsné, vlhké a vtrné. V zim padává mnoho

snhu, na podzim nastávají husté veerní a noní mlhy, zvlášt v okolí vt-

ších rybník. Panující vtry jsou jihozápadní, západní, severozápadní, jež bý-

vají asto velmi prudké.

Severní ást okresu jest povahou pdy úrodnjší, rodící i cukrovku a roz-

manité druhy jemného a chutného ovoce, jižní ást jest chudou s pevláda-

jícím pstováním ovsa. žita, brambor, lenu a pícních rostlin. Hlavní výživou

obyvatelstva této ásti jest tkalcovství. devaství a sifkasví. Prmysl
textilní jest v Chotboi. Sobínov a Kruccmburkii. železáský v Ransku a No-

vém Ransku, skelný v Libici a Podmoklanech. mlýn a pil menších dosti, vtší

v Chotboi, v Bezlejov a Ostružn. Parní pila ve Zdírci stoji neinn. Že-

lezné hut byly v Ransku, ale v druhé polovici XIX. století zanikly. Cukro-

var v Malci, lihovar v Krucemburku. pivovary ve Studenci, Nové vsi a Libici

zanikly.

Penžní ústavy v okresu jsou tyto: okresní hospodá, záložna, obanská

záložna a mstská spoitelna v Chotboi, Reiífeisenky v Bstvíni, Cachotin.

Hemani, Kraborovicích, Krucemburku, Libici (tamtéž »Záložní a podp. spolek

uitelstva pro školní okres chotboský), Malci, Modletín, Ondole ni. Uhelné

Píbrami. Sedletin, Stížov (tamže »obilní skladišt«) a Nové Vsi.

Drah vodních z nedostatku splavnýeh eiš není. Železná dráha (dr. seve-

rozápadní) protíná okres od severovýchodu k jihozápadu se stanicemi Zdírec

—

Krucemburkem, Chotboi. Rozsochatcí a zastávkou Sobínovem (vlastn So-

ipoty). Jedná se o zízení trat Temošnice—Chotbo, Zdírec—Zdar. Od hli-

neckého okresu pichází erární silnice a vede pes Zdírec k Nmeckému Brodu,

druhá od Zdaru pes Krucemburk na áslav; hustá jest si silnic okresních,

spojujících vschna dležitjší místa.

Okres Chotboský skládá se ze 71 katastrálních obcí (51 místní obec.

1 msto. 3 mstysy) a obývá v nm na ploše 325.55 knr celkem 30.315 oby-

vatel. Evangelíci augsburského vyznání mají svj sbor s farou a dvojtídní
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školou v Krucemburku a jednotídmí školu v Sobinov, evang. ref. kostelík

se hbitovem v Malci. Židé mají náboženskou obec s modlitebnou a hbitovem

v Chotboi. V ohledu vzdlávacím uvésti dlužno chlapeckou mšanskou školu

s uebným kursem v Chotboi. tamže mšanská škola díví a živnostenská

škola pokraovací.

V šeré dávnovkosti bylo ceíé eské pomezí, pokud hory sahaly, po-

kryto mohutnými pralesy, jež tvoily pirozené hranice zemské a byly též po-

važovány za hradbu zemskou. Jen zvláštními stezkami ili cestami zemskými,

proklestnými v pomezním hvozd, mohlo se do vnit zem vcházeti nebo ze

zem vycházeti. Jednou z nejdležitjších a nejstarších stezek zemských, spo-

jujících Cechy s Moravou, byla stezka Libská. Jméno své obdržela od

CMOTEBOR
(OD JIHOZÁPADU).

starobylého mstyse Libe (nyní Libice) severovýchodn od Chotboe se

rozkládajícího. Stezka tato vinula se, spojujíc bývalé župní hrady áslavský

a Brnnský a probíhajíc stejnojmennými župami, od áslav po planin na zá-

padním svahu Železných hor, k Zlebni a Ronovu, kdežto poíí eky Dou-

bravy pešla, dále odtud podle Uhelné Píbram po levém behu Doubravy

k zaniklé osad Sti tezi a ku památnému msteku Libici, po té k zanik-

lému Pechodu (neb Píchodu, asi v koninách nynjšího Bílku). Kdesi

ii Radostína (okres pibyslavský) opustila poíí Doubravky a táhla se k Sti-

žanovu, kdež nalézala se pomezní stráž. Za Stižanovem pekroila pomezí

eské a ku Zdaru, Novému Mstu a Brnu se vinula. K ochran stezky této

byli pomezní strážcové, peující o bezipeonost cesty a bránici dílem pocestné

ped divou zví a loupežníky, dílem hranici zemskou ped vpádem nepátel-

ským. Stediskem jejich bylo pvodn Hradišt (482 m), založené na podél-



ném. vyvýšeném hbetu severn od Libice, které bylo opevnno valy a píkopy

jako jiná hradišt slovanská a sloužilo v ase nebezpeí okolnímu obyvatelstvu

jako ochranné útoišt (nyní jest cele zalesnno). Když pozdji cesta Libská
byla opuštna a obrátila se na Chotbo. stala se tato hlavní stanicí pomezních

strážc, již neplatili žádných berní, nebyli povinni vojenskou službou v poli

a požívali mnohých výhod a výsad, za ež bedliv stežiti musili zemskou

stezku, brániti ji proti vpádu nepátelskému a když nutno, oznamovati ne-

bezpeí a žádati o posilu z kraje. Práci asi mli rozdlenu. Ti uprosted stezky

mli za povinost v nutné poteb dlati záseky, »k 1 á d y rubati«. aby tím

nepítele v postupu zdrželi. Oni sami nazývali se Kladrubi a osada jejich

Kladruby (východn od Libice 500 m). Jiní. bydlíce na výšin, stále mli

pipravené hranice díví, jež v as nebezpeí zapalovali, stanicí jejich byla

Spálava (662 m). Ohe tento bylo dobe vidti ze Strážného vrchu
u Uhelné Píbram (511 ra), kdež byla též hranice zažehnuta a tak dáváno zna-

mení ohnm od vrchu k vrchu, od hory k hoe. Na ochranu stezky založen byl

též brod Sokolov na skalnatém ostrohu, vybíhajícím na pravém behu Doubravy

z náhorní roviny. Odtud bylo vidti ob stezky, jak starou Libskou, tak

i novou pes Chotbo. Z pyšného kdysi hradu nezbylo než nkolik málo

rozvalin. U Z as t rám, ležící tém uprosted mezi Hradištm a Chotboí,

bývalo asi táboišt ímských obchodních karavan, a to u brodu blíže mlýna

B e z 1 e j o v a (Belejova), nebo nalezeno tu bylo hojn mincí ímských, stí-

brných i bronzových, pocházejících z rzných dob. Téže stezky stehli též

obyvatelé Stížova (jihovýchodn od Chotéboe), jakož i osadníci staro-

bylé, nyní již zaniklé a jen v hájovn Sti tezi, pi východu z hvozdu.

u Uhelné Píbram žijící strážnice nedaleko Strážného Vrchu a pradávní osad-

níci obce Stížanova (špatné Stržanova na Pibyslavsku) na pomezí

eskomoravském.

Krásami pírodními neoplývá okres chotboský, ale pece má jednu

skvostnou, a dosud nedocennou partii a to Dotibravsk ý ú d o 1. V dob
dávnovké, kdy byla veliká ást východních Cech zalita moem, táhl se

okresem chotboským dlouhý, úzký záliv l fjord), as tmi místy, kudy nyní

proudí Doubrava od Libice k severu. Odtud se uhnul na východ a zatopoval

ceiou krajinu až skoro na samé hranice Moravy. Nkteré hbety vysoiny

eskomoravské tvoily jeho behy, byvše již souší, jiné, které se nyní dosti

vysoko vypínají, byly tenkráte ješt sniženinami. Stav tento ukonen hojnou

plutonickou katastrofou, pi níž byla tato východní ást Cech nadzdvižena

tak, že moe odteklo, mnohé sníženiny mocn vyvýšeny a tenkráte povstala

ona podivuhodná a nanejvýš zajímavá trhlina, v délce více než 10 km. jíž nyní

protéká horní Doubrava. Odtékající moe zanechalo zde množství opuky

s otisky moských živoich i hojných písk.

Nejsevernjším místem okresu jsou Horní Poátky,"'nejvýchodnéiším

Benátky, nejjižnjším Nový dvr u Rozsochatce, nejzápadnjším Veselá.

CHOTBOp. okresní msto pi levém behu Doubravky na zemské
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silnici z áslav do Zdaru (prmrn 487 m nad moem nádraží 517 m) má
538 dom a 4494 obyv. (4482 C. 8 N.. 4388 kat., 23 evan., 80 ž., 3 bez vyznání,

na rozloze 2089 knr), skládá se z vlastního msta, Krumlova, Horního a

Dolního pedmstí, Kozince a Sádek; mimo to k mstu náleží B e v n i c e

(2 km na jih), na blízku prýští silné prameny pitné vody; Píjemky nebo

Píjemek (2 km jihovýchodn, lt. škola), obec tuto založili obyvatelé

Nmeckého Brodu, kteí z msta tohoto uprchlí, než ho Zižka 10. ledna 1422

dobyl; Horní a Dolní mlýn (2 km) v údolu Doubravky, bývalé výletní

a lázeské místo Liboháj (1 km na sever) a na levém behu Doubravky

Rochovec (3 km) mlýn s pilou a villa Dobenských, na míst snad ve

válce 301eté zaniklé vsi Rochova. Chotbo jest sídlem okresního hejtman-

ství a okresní školní rady (pro zastupitelské okresy chotboský a pibyslav-

ský). okresního 1 soudu, berního úadu, cejehovního úadu, kcmmissariátu finan-

ní stráže, evidenního geometra, c. k. notáe, c. k. poštovního a telegrafního

úadu, díve již uvedených penžních ústav, mstského musea. Z prmy-
slových závod jsou zde: parostrojní knihtiskárna, pivovar, lihovar, koželužna,

4 mechanické tkalcovny s parním pohonem, 2 závody na barvení a tídní

vlas, barvírna, parní pila. 3 cihelny a velkodilna strojnicko-zámenická.

Námstí jest tyhranné, obdélníkovité se sochou Bohorodiky (z r. 1890*),

kašnou a mostní váhou, široké ulice namnoze patrových dom rozbíhají se

na všechny strany, námstí vroubeno adou kulovitých akát a podél císa-

ské silnice námstím vedoucí zízena pro chodce pohodlná cesta uprosted

lípového stromoadí.

Na Horním pedmstí jest hbitov s pknou kaplí Povýšení sv. Kíže
r. 1863 od architekta Schmoranze v gotickém slohu vystavnou. Na námstí

na pravé stran stojí bývalá radnice, opatená nevysokou vží a hodinami;

budova tato (za starodávna dm Urbanovský) byla r. 1633 Janem Rudolfem

hrabtem Trkem obci mstu darována a umístn zde obecní úad. Po zru-

šení patrimoniálního úadu propjena budova obcí státu a jest tu c. k. okresní

soud. Nad vchodem jest mstský znak: bílý lev v erveném poli.

Z námstí k severozápadu vede ulice školní, k severu vedle erární bu-

dovy okres, hejtmanství a berního úadu jest ulice kostelní, na jejímž konci

na bývalém hbitov farní kostel sv. Jakuba Vtšího (z XI. stol.) malebn
nad údolím se vypíná. Týž uvádí se již r. 1387 jako farní. Vystavn pvodn
ve slohu románském, doznal astými požáry znaného poškození. Posledn
pestaven a rozšíen r. 1894 v gotickém slohu die plán arch. Schmoranze.

Nejstarší památkou jest nádoba na kestní vodu z r. 1524. K jihu stojí farní

budova, vedle níž vede úzká ulika k místu, kde kdysi stával klášter, du-

chovními Z Kláštera Zdaru osazený. (Bylf. r. 1265 pipsati dal Smil z l.ichten-

burka klášteru Zdaru kapli a kostel v Chotbo: i s obroím a desátým

*) Díve zde slívající socha (z r. Í700) penesena do malého sadu, založeného
místo masných krám, zízených r. 1510 Mikulášem 'Frkou z Lipy a r. 1885 zrušených.



dílem píjm z místního cla. Roku 1326 dosud byl patronem klášter Ždárský.

Neznámo, kdy a jakým zpsobem klášter onen probošství a ostatní práva

v Chotboi ztratil. Budova proboštská r. 1420 Zižkou sboena.)

Z námstí k severu, sráznou cestou, topoly vroubenou pijdeme k parku

a zámku Jana Václava hrabte Dobrženského z Dobrženic. Velkostatek mí
2000 ha a obsahuje Ghot-

bo, Dobkov, Nejepín, Ne-

mojov, 8 dvor, 2 lihovary,

pivovar a škrobárnu (obec-

ní statek rustikální mí 438

ha). Zámek jest dosti stí-

zlivá budova r. 1702 vysta-

vená, ale astji všelijak

pemovaná a upravova-

ná. tyi kídla obklopují

tverený dvr, v elném
traktu jest v plochém risa-

liiu portál s plastickým zna-

kem a vojenskými trofeje-

mi a za ním široký prjezd,

v zadním kídle pak zdná
terassa s dvojramenným

schodištm. Zámek má bo-

hatou knihovnu, sbírku; tru-

hel z XVI.-XVIH. století,

sbírku hodin, zbraní, porcu-

lánu a cínu. malou galerii o-

braz; krásná je zachovalá

tepaná míž v prjezde, nad

studní a krb. V zámecké

kapli Nejsvtjší Trojice z

vní upoutá pozornost

portál, uvnit pkný oltá a

v sakristii v pkné dubovt

kredenci krásný kalich z r.

1768, starší vná lampa a

velm hedvábím vyšívané. Nad kaplí jest vížka se zvonkem z r. 1701. Kolem

zámku jest krásný park. ásten po anglicku zízený, vedou tu cesty staletými

jasany, luhy a duby po svahu k rybníku a odtud k empirovému náhrobku

z r. 1809, dýšícímu melancholií a smutkem: vábný jest pohled do houštin

nízkého koví nebo na návrší s kaplikou sv. Anny, nebo do travnatého údolí

s Novým (rybníkem), na skupinu skal, nad niž vynívá Koukalka.
Pohodlná stezka vede. na pokraji svahu dále k severu, kde pak koní.

VESELÁ SKÁLA NA DOUBRAVCE.



i vedle zámeku s piléhajícím si lenníkem dostaneme se opt na volné

prc tranství ped zámek. V zámeku jest lesní úad a byty editele velko-

statku a panského zahradníka. Vyjdeme z parku okolo sochy sv. Jana Nepo-

mnekého a vidíme ped sebou pansky dvr, k severu pivovar, bývalou to tvrz.

s pknou restauraní zahradou (»Na sklepích*). Od pivovaru otvírá se roz-

košné panorama na pásmo Železných Hor.

O pvodu msta není

zpráv. V XI. století uvádí se

Chotbo již v dkanátu -
meckobrodském, v XII. století

í fara Chotbo se jmenuje.

Založení msta pipisuje se

Chotborovi ze Vchynic a Te-

tova. Ve XIII. stol. stávala zde

již osada s kaplí, která patila

pvodn korun a pozdji

Lichtenburkm, od nichž také

za msteko vysazena. Z tch

r. 1267 zapsal Smil z Lichten-

burka (Svtlice) desátý díl cla

zde vybíraného klášteru Zdár-

skéniu a pozdji mu daroval i

užitky zdejších i okolních stí-

brných hor. K dozoru nad t-

mito dchody usadil klášter

v Chotboi ti bratry, kteí tu

nabyli domu a hojných pozem-

k. Smil r. 1281 zemel a za-

nechal dva syny, Jindicha a

Smila. R. 1329 prodal Jindich

z Lichtenburka, pán na Lichni-

ci. Chotbo králi Janovi, kte-

rý listem ze dne 2. srpna 1331

msteku udlil výsady, ja-

kýchž tehdy užívalo msto Jihlava, a dalším listem ze dne 16. srpna 1331 vý-

sadu na sl a nádoby na vaení piva. V dob té byla Chotbo snad již zevn

hrazena a mnohým' rybníky obklíena. Císa Karel IV. (I.) liftem ze dne 28.

srnna 1361 všechny svobody, práva, milosti a chvalitebné obyeje potvrzuje.

I 'o smrti jeho prohlášena Chotbo za vnný statek králové vdovy Elišky.

Od Ltchnice odlouena a tvrz zde založena.

R, 1393 byla v držení Hemana Choustníka jako manství, a Kunta,

vdova po nm. mela tu své vno zapsané. Asi r. 1404 ujímali se Chotboe
Jan Chotlec, /deuék Rohlík a Stašek; na n Kunta žalovala U soudu dvor-

»KORYTO« V ÓDOU DOUBRAVKY.



ského pro zkracováni vna. S tím asi souvisí, že Zikmund, král uherský,

r. 1405 ChotébO Jindichovi Rohlíkoví z Trhlav zapsal. R. 1406 byl hejtmanem

v Chotboi Matj Samechovec z Chottova. Kdo tehdy byl pánem Chot-

boe. neznámo, v létech 1409—1417 drže! ji Petr Zmrzlík ze Svojšína.

Za válek husitských opanoval msteko táborský hejtman Hromádko

z Jistebnice. Když obležen- byl od kutnohorských Nmc, pod vdcovstvím

povstného Mikuláše Divka z Jemnišf, tehdy mincmistra kutnohorského,

a s nimi spojených eských

pán, Jana Msteckého z O-

pona. eka z Pibyslav,

Arnošta Flašky a Pty z a-
stolovic, vzdal se 3. února r.

1421 na slib, že posádce ublí-

ženo nebude. Ale letopisec

praví: »zjímavše je i nahnali

jsú jich tu ti stodoly a spálili;

a tak jich tu na 700 sešlo skrze

pána bezectného, a Hromádku

samého pátého odpravili v

Chrudimi.*

Roku 1436 zastavil král

Zikmund Chotbo panu Jií-

mu z Dube a z Vismburka, po

jehožto smrti r. 1450 optn
komoe královské pipadla.

10. listopadu 1454 král Ladi-

slav povyšuje Chotbo za

msto s. právem, jakého Jihla-

va užívá, trhy a rzné platy

povoluje; i Jií z Podbrad (r.

1464) i Vladislav král (1477)

udlují Chotboským nový

trh. Roku 1485. celé msto
vyhoelo.

Chotbo zústahi majetkem král. komory až do roku 1499, kdy do-

stala se od Vladislava II. v majetek Trk z Lípy. Po roce 1540 bydlila na

zdejší tvrzi Markéta ze Selniherka. vdova po Janu starším Trkovi z Lípy.

a tu r. 1579 zemela. Syn její Burian pipojil Chotbo k Svtlé. Poslední

majitel z tohoto rodu, Adam Tréka z Lípy, svat Valdštýnv, byl v Chebu

15. února 1634 s ostatními spiklenci zavraždn, majetek jeho konfiskován

a dán r. 1636 Jaroslavu Sezimovi Rašínu z Rýzemburku (t 1638) jako od-

mna za jeho spis, Albrechta z Valdštejna a Trku z velezrády obviující.

Syn jeho Rudolf Karel nezanechal po sob dobrého jména, ponvadž krut

OSTROH HRADU SOKOLOVA.
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s poddanými zacházel a msto o rozliná práva zkracoval. (Za války ticeti-

leté msto Švédy vypáleno). Po jeho smrti roku 1660 pipadla Chotbo
jeho tem sestrám, Alen Elišce Solmsové, Rozin Katein Chuchelské a

Ann Zofii Mulcerové, kteréž ji roku 1662 prodaly Marii Elišce hrabnce

z Vrbna, rozené ze Vchynic (1680). Vchynští drželi Chotbo až do r. 1719.

kdy ji František Ferdinand Janovi Bedichovi, hrabti ze Seilern, prodal.

R. 1722 držel Chotbo Karel Jáchym hrab Breda, r. 1728 byla majitelkou

knžna Voršila z Teschen, ro-

zená z Bokutnu, pozdji pro-

vdaná vévokyn z Virtem-

berka. Roku 1739 koupí pešla

Chotbo do rukou Gustava

Hannibala hrabte z Oppers-

dorfu, t. 1752 koupil panství

ve dražb Jan Pavel Zebo z

Brachfeldu, jenž ped svou

smrtí poruil Chotbo své

neti Johance a jejímu manželu

Josefu Jáchymu svob. pánu

Vanurovi z evnic s pod-

mínkou', alby týž pipojil k

znaku svému též znak a titul

»z Brachfelu«, k emuž též

císaské svolení vymohl. Rod

tento držel statek až do r.

1836, kdy Marie Vanurová z

evnic a Brachtfeldu provdala

se za Jana svob. pána Dobr-

zenského z Dozbrzenic, jehož

rod (nyní Jirabcí) Chotbo
dosud v držení má.

Msto nikdy nebylo moc-

né ani bohaté svými obany,

proto ani stavby ani emesla

nedosply k výtvorm znamenitjším. Mnoho uškodily asté a kruté požáry.

zejména roku 1485, r. 1486, r. 1692. r. 1740. r. 1800, r. 1832. Msto opev-

nno bylo hradbami a obehnáno píkopy. Brány byly ti: Horní.

Dolní. Lazební [pozdji Svinenská (z nám. k jz.)|. Po tomto opevnní, jež

sotva bylo tvrdé, není již ani stopy, jen názvy, jako Zavála (nyní ada

stodol) iiiponiiiiaií na n. Starobylá disposice ohrazeného msta jest nyní již

velice setena, ale pece dle zachovalých doklad možno Za nejstarší ásl

považovati okolí kostela za návrší. Nynjší námstí vzniklo rozšíením

obchodní cesty / áslav ku Zdaru tudy vedoucí.

NÁDR2 POD HRADEM SOKOLOVEM.
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merech. Údol zaíná pod vesnicí Bílkem (49 dom, 392 obyvatel, ltídní

škola) u Veselé Skály (533 m n. m.), kde eka uhýbajíc se k severu

tvoí malebné slapy a protéká v délce skoro 10 km hlubokou prorvou, jejíž

stny nkde tak úzce jsou seveny, že poskytují chodci jen nepatrný chod-

níek. Skalnaté behy spadají skoro kolmo, jsou hust zalesnny, eka má
silný spád a tvoí asté zákruty. Mineme po pravém behu V roub kovy
skály a brzy pijdeme k hluboké tni, zvané Mik sova jáma, opodál na

právo týí se vysoko Malé hrady, kde eka iní prudký záhyb, plyne

volnji až ke Korytu, kde spadá s hukotem do tn. U hradu Sokolova.
z nhož jest nejlepší vyhlídka na koryto Doubravky, vypínají se skalnaté

behy až do výšky 50 m a sestupují se tak úzce, že nemožno tém dále e-
ištm se bráti. Vystou-

píme tedy po schodech,

zízených chotboským
odborem klubu eských

turist, na levo na krko-

lomnou Sráz a odtud

naznaenou cestou dosta-

neme se k ertovu
stolku (510 m), skupin

to skalních pilí, na

nichž veliký plochý bal-

van voln leží; v úpatí

nalézá se jeskyn e r-

tova svtnice a

P o ú s i e v n a. Pohodl-

nou cestou,, vedoucí mo-

dínovou alejí pes Bábin kopec dospjeme k Toitému víru, oblíbe-

nému to koupadlu. Zde se údol trochu rozšiuje. Na pravém behu rozkládá

se Horní S oko love s (lidov Sok o lovec), vzniknuvší nepochybn z

podhradí bývalého hradu Sokolova a tvoící s nedalekou Dolní Sokolo-
vsí jednu katastrální obec. Podél levého behu kráejíce pekroíme Ka-
menný potok a pijdeme k jezu, jenž nahání vodu na Horní mlýn.

Pímo naproti mlýnu strmí nad eku vysoký skalní štít, pod ním koupelna,

na pravém behu jest do skály 'hluboká díra, chodb podobná a vodou naplnná.

o níž lid si vypráví, že je to ústí tajné chodby z hrad Sokolovských vedoucí;

zdá se to však býti vodou nebo dobýváním vápence zpsobená štola. Za

mlýnem se skály opt a to naposled svírají, aby za D o 1 n í ra m 1 ý n e m úpln

\e rozevely do širokého Mariánského údolí. Zde stávala u rybníka ,>d

r. 1553 soukenická valcha; když však soukenictví v Chotboi zaniklo, prom-
nna byla v brusírnu skla, ale povodní v r. KSS3 poboená opuštna a spustla.

Dnes jen zíceniny zdí zde stoji. Údolím s valchou koni romantický údol. za

nímž sklánjí se behy povlovn, lesy mizí a otvírá se rovina Iuinatá.

>»TOITÝ VlR« V ÚDOLU DOURAVKY.
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Na levém behu Doubravky pi výtoku jejím z údolí Mariánského leží

katastrální obec Lhotka L i b i c k á i Žebrací (30 d., 176 ob.), odkudž

ješt v XVIII. stol. Chotfooští hrníi brali hlínu za plat. Odtud po pr. behu
Doubravy, projdouce vykáceným (bohužel) lesíkem Bažantnicí, dospjeme

KAMENNÝ POTOK V ÚDOLÍ DOUBRAVKY.

(1 km) do Libice (díve L i b e , Lib, v nejstarších dobách Ljubjac
nebo L j u b c), ležící na pokraji oné ásti býv. eskomor. hvozdu pomezního,

jež slula Újezdem Libským. Jest to prastarý mstys (425 m n. m., 90 d., 61

S

ob., 5t. škola, c. k. pošt. a tel. .), jehož fara již v XI. stol. pipomíná se v d-
kanátu nmeckobrodskému. Roku 1126 patila Libice kostelu Olomouckému,
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v XV. století klášteru Vilímovskému. ve století XVI. Svtlé, v XV1H. sto-

letí vlád] zde Ferdinand Adam Kustoš ze Zubí, od roku 1775 byl v držení

Boleslavských z Ritterstcrn. nyní jest majitelem Karel Girtler rytí z KJee-

borriu. Allodiální statek Libice s Kromšínem mí 524 hektar. Libice

má ráz výstavnjší vesnice a hodí se znamenité za letní sídlo. Kostel

sv. Jiljí Opata stojí uprosted zrušeného hbitova, obehnaného zdí, v níž

vestavny dv kapliky. Kostelní budova jest gotická, pestavná ve druhé pol.

XVII. stol.; na jihu orato z r. 1810. Krásná práce zlatnická jest monstrance

z r. 1711. stáím vynikají 2 gotické svícny bronzové. Zvony, slité v létech

1728, 1729, 1759, 1825 petíženy ornamentikou, jak tehdejší doba milovala. Na

hbitov nalézá se empirový náhrobek Benedikta rytíe z Ritterstein z r.

1821. Pkný zámek ve slohu pseudogotickém s pkným parkem stojí pi okr.

silnici vedoucí od Studence jednak k Chotboi. jednak k Malci. Pod Libicí

LIBICE N. D.

bývala papírna pemnna v brusírnu skla. U Libice dobývá se dobrý bílý

písek, jehož k leštní skla se užívá. K Libicí pipisuje se K r om š í n (K ro-

tní ŠTiá) popi užni dvr se zámekem, a vymírající obec Hrka. Na severo-

východ jest samota Na stráni a obec Suchá (Suché, 1 km), tvoící s

Lány katastrální obec. Pi konci okresní silnice na úpatí Železných Hor roz-

kládá se kat. i pol. obec Lhta (vlastn Lhota. 482 m, 2'A km), na úboí

hor pi temeni Bárovky Barovice (1 km), u samých hranic okresu Ke-
menice (630 m, V-í km), tvoící s Nehodovkou (621 m), S p á 1 a v o u.

na jejíž návsi stoji krásná vkovitá lípa, na níž obecni zvonek, politickou obec

Chloumek (Chlomek. Chlumek, 661 ni. 23 d.. 154 ob., 2t. škola). Hora Spá-

la v a jest dležitý triangulaní bod.

Od Libice na výoho dovede nás okresní silnice, vroubená štpy a

švestkami do Štpánova (3 km). Pkní zámeek, stojící na miste bývalé

tvrze (zal. Alešem Pedfooským z Pedboe v XVI. stol.) a pocházející z 2 pol.

XVIII. stol. jest jednopatrová budova, v ásti do zahrady obrácená se souter-

rainem, taškami krytá a plechovou vžikou o/dobeuá. s kapli I'. Marie. Allod.
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ZÁMEK V LIBICI.

statek míící 467 ha pa-

tí Terezii Wunschové.

Se L h o- 1 k on H a i 1 o-

v o u (též Hoiiova
L. nebo Jalovci) pa-

tí ke kat obci Bezd-
kovu (40 d., 287 obyv.,

2t. škola), ležící na pra-

vém behu Doubravky.

Zde stávala v XVII. stol.

tvrz, na níž bydlel, po

vyhoení tvrze Stpá-

novské r. 1626. Albrecht

Hylebrant Lukavský z

Lukavice. K téže pol. obci patí kat. obec Kladruby (též Klade ruby)
severn a M a 1 o c h ý n (M, a 1 o c h ý n ) a poplužní dvr velkostatku št-

pánovského Kivý (515 m) jižn od Bezdkova pi erární silnici od Zdíce

k Chotboi vedoucí. Nejvtším místem v okresu po Chotboi jest mstys
KRUCEMBURK (Krueenburk, lid. Kluzborek, Krusburek, nm. Kreuzberg)

v jihovýchodním cípu pi íšské silnici Cáslavsko-Zdarské (598 m, 220 dom.
1641 ob., 1240 kat., 354 ev., 8 isr.) pod Kížovou Horou (659 m). O p-
vodu mstyse není jistoty. Nkteí tvrdí, že založen byl nmeckým ádem
kižovník, jiní, že zakladatelem jest pražský mincovník Arlan Henrik, jenž

pocházel z Kreuzberku v Durynsku a v Krucemburku založil tvrz a pojmeno-

val ji jménem svého rodišt. Tou dobou byla zde mincovna pro stíbrné bán
brodsko-chotboské. R. 1362 náležel Krucemburk Epikovi z Hrádku (t 1390),

který r. 1385 založil pi farním kostele se synem svým Epikem kaplanství. Epik

mladší byl r. 1399 v jednot panské a Krucemburk prodal. V držení jeho vy-

skytuje se r. 1403 Mikuláš z Oecha a r. 1405 týž se svými bratry Zikmundem
a Janem. Avšak již r. 1407 držela Krucemburk Hedvika, vdovu po jakémsi

HRADIŠT NAD LÍBÍCÍ.
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Hynkovi, jež téhož roku se piinila, aby se kaplanu bemen umenšilo. V XV.

stol. málo je zpráv o Krucemburce. Epikové byli v okolí, psali se z Hrádku a

z Krucemburku, ale jak se zdá. nic tu nemli. Mezi tmi, kdož byli r. 1448 ped
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s dvorem a mstekem a ves Hlubokou. David držel také Štpánov, Cerhe-

nice a jiné statky, jež zddil všechny syn jeho Mikuláš. Manželkou tohoto byla

Johanka Kordulovna ze Sloupna. Mikuláš zemel r. 1592 a ddicem stal se

jeho syn Purkart. který r. 1616 Libodržice pikoupil. Súastniv se povstání od-

sazen byl k manství a r. 1626 léno na všechny statky pijal. Zemel okolo

r. 1629, zstaviv (manželkou byla mu Sabina, rozená Vchynská ze Vchynic a

zemelá r. 1630) syny Rudolfa a Viléma Oldicha. K žádosti vdovy byl statek

Cerhenice z manství propuštn, pozdji také ostatní statky. R. 1638 rozdlili

se bratí o své statky, pi emž dostal Rudolf Vácslav krom statk Libo-

držic a Krasoovic za svj díl dm panský v Krucemburku a dvr poplužní

msteko, vsi Hlubokou, Benátky a Kohoutov. Týž zemel kolem r. 1655 odká-

zav Krasoovice jezovitm a Krucemburk i Libodržice Marii Alžbt Berkové

ze Vchynic, své sestenici. Odpor proti tomu uinil sice bratr zemelého a ob-

držel písudek u zemského soudil, ale týž v kancelái dvorské zvrácen. R. 1662

prodala táž paní — znovu provdaná Vrbnová — Krucemburk Janovi Rudolfovi

Celierovi z Rozentálu. Tento zemel r. 1664 (nebo 1665 zstaviv vdovu Lidmilu

z Bartodj s nezletilými dítkami. Tato prodala Krucemburk r. 1667 Bedichovi

Smilkovskému z Palmberku. Tento zemel r. 1676 a ponvadž statek sirotkm

zdržen býti nemohl, prodán r. 1677 vrchnosti polenské. Nedlouho potom vysta-

vna z tvrze sýpka. Nyní zde stojí dílny koželužské.

Nynjší majitelky jsou Edv. knžna Khevenhuller-Metschová a Kl. hra-

bnka Festetizcová. Kostci sv. Mikuláše bisk. pipomíná se jako farní ve XII.

stol. a zachoval si také starou podobu. Zajímavá jest žulová ktitelnice ze XVI.

stol. U fary ve zdi zasazen jest pískovcový náhrobek — snad nkterého lena

rodiny Stel z Rokyc — z po. XVII. stol. Na hbitov jest umlecky prove-

dená hrobka rodiny Binkovie sochaem Štursou. Faráem v Krucemburku

byl v I. 1814—19 spis. eský Václav Michal Pšina z Czechorodu (rodák králo-

véhradecký), pozdjší kanovník pražský, k jehož installaci napsal Jan Šembera

oslavnou báse »Plesání srdce vroucího*. Na obecním úad nalézá se veliké

stíbrné peetidlo ze XVI. stol. s nejstarším znakem mstyse: 3 stíbrné od

levé ruky k pravé zahnuté kly kaní v poli erveném. R. 1782 zídil si zde

evangelický sbor augsburského vyznání kostel. V obci jest veliká koželužna.

2 továrny na výrobu pružinek. 1 mech. tkalcovna, 1 runí tkalcovna, 3 faktorie

tkalcovské, jedno sifkaské. mlýn s pilou; škola veejná šestitídní a soukromá

evangelická dvojtídní. Pi okresní silnici ke Košinovu vedoucí jsou lomy vá-

pencové opuky, z níž se zde i v okolí hojn staví. V Krucemburce se narodili:

Ant. Skivan (1818), majitel obchodního ústavu v Praze a spisovatel, Gustav

Skivan (1831), prof. es. techniky a spis. Roku 1893 vyhoelo zde 116 dom.
Po okresní silnici tu klesající, tu stoupající, ckolo mlýna ve Štírové ni

dolu (1H km) dospjeme do vesniky Hluboké (lidové Hlyboká, 1 km,

622 m, 62 d., 368 ob., lt. škola), odkudž po lukách a lesem podél rybníka

R e ky a R a n e c k h o pknou cestou dorazíme do R a n s k a (2V- km. 542

m. 64 d.. 510 ob.). Obec tato slula kdysi Pravnov i Ronov ves a byla tu
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Svatých. Po válce ticetileté fara penesena do Krucemburku, chrám (tehdy

sv. Vavince) stal se filiálním, zrušen a zboen r. 1786, oltání obraz penesen

do kostela v Horním Studenci. Karel I. (IV.) na své cest z Moravy prý zde

penocoval a bavil se ho;:.m v hlubokých lesích okolí. Bývaly zde též vysoké

pece, v nichž tavily se rudy železné z okolních dol až do r. 1887. ásten
vytápny bývaly rašelinou. Zavedeno zde bylo i drobné a jemné modeláství

a slévaství. IVLedaillonové obrazy svatých, asto velmi pkné, a nástnné

kíže bohat ornamentované roznášeny svtem na prodej a slévána i koleka

do hodin. Proslulé bylo druhdy ranecké hodináství, jež kvetlo již ve stol.

XVIII. Výrobky jeho byly chvaln známy a cenny daleko široko. Ranské

hodiny nástnné jsou celé ze železa dílem litého, dílem kujného, se sloupky

tybokými a starší s kyvadlem krátkým ped ciferníkem, mladší s dlouhým

za zadní stnou. íselník je obyejn erven natený a pknými rohovými

plastikami z cínu ozdobený. Podnes lze je v chodu nalézti. Ted jsou zde dv
továrny na stroje a jedna slévárna kov. Ransko znamenit by se hodilo k

letnímu pobytu. Skvostnou alejí vkovitých jasan, topol a javor dojdeme

k bývalému zámeku a okolo rybníku Poloenského dospjeme v

brzku na Nové Ranskn (lidov též Sebranka. 2^ km, 2S d., 213 ob.),

bývalé to dlnické osad, ležící pi aerární silnici polisko-nm. brodské. Po
této silnici smrem severovýchodním pijdeme k zajímavé kižovatce silnic

Na kole (1 km, U Pik úlky) zvané, kde na 4 strany rozebíhají se aerárni

silnice, jichž smr udává ve stedu stojící mohutný žulový sloup s nápisy.

Odtud na východ 2 d í r e c (1 km, 539 m, SI d . 730 ob., 3t. škola) s lomy
tetihorního pískovce. U hostince »U kíž e« protíná se erární silnice hli-

necko-chotboská s okresní ždírecko-trhovokamenickou. Severovýchodn od

Zdíce leží Kohoutov (lH km, 594 m, 34 d., 273 ob.), rodišt Jos. Ržiky
(1808), vikáe spojené nm. ev. církve v Praze a es. spisovatele, otce Apolla

Ržiky, vrch. ed. Živnostenské banky a Dra. P. Ržiky, mag. rady. Ješt
severovýchodnji pi hranici okresní rozkládá se rozsáhlá ves Benátky (li-

dov Benátka, W* km, 50 d.. 360 ob.), kdež narodil se spisovatel a nakladatel

eský Dr. Frant. Bakovský. Za lesem Na Barchanici k severu rozkládá se

Stružinec (2 km, 611 m, 30 d., 189 ob.), k nmuž pipisují se samoty Ko-
ni á r o v. V y i c li 1 a myslivna Na rud.

Od Zdíce k západu vidíme ve výši 549 m ves Sobínov (též Sobnov,
lidov Sobínov, 3 km, 55 d, 431 ob., lt. ev. škola), jednu z nejstarších osad

okresu. Na jižním konci vesnice u trat severozápadní dráhy vidti jest tvrzi-

št, pole luným píkopem otoené. Nejstarší známý držitel byl Ješek Kokot

ze Sobinova, jenž byl v letech 1358—1367 patronem kostela Sopotského.

Ondej z Sobinova podával r. 1373 knze ke kostelu Bstvinskému. Když Jan.

Ondejv syn, kol r. 1380 zemel, inil nároky na Sobínov Stošek, syn n. Msti-

slavv z Dolan, a dosáhl ho mocí spolku, který ml otec se zemelým. Týž

Stošek pipomíná se r. 1405 jako poslední z vladyk Sobinovských. Za vsí
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kde r. 1620 zabili vojáci syna mšana a písae radního z Chotboe Jakuba

Rychnovského. K Sobtoiovu náleží samota Z v o 1 á n o v. K pol. obci Satanovu

patí M a rk v a r t i c e (sz.), ves na pokraji lesa Cerhova, Nová Ves (j.)

s myslivnou Hlínou 1541 m) a Šopo ty (jz., 538 m, 23 d.. 187 ob., 3t. škola),

ves na pravém behu Doubravky. Farní a poutní chrám Navštívení Panny

Marie pipomíná se již ve XII. stol., vystavn byv dle povsti od horník.

kteí zde na stíbro kutali. V nynjší své podob pochází z r. 1749. Jméno

»sopot« znamená místo, kde vyvrá pramen, tedy vývaesko, temeništ.

Za rozlehlými lesy na jih jsou chudé horské vesnice Stížov (564 m,

85 d., 617 ob., 2t. škola), k nmuž pipisují se samoty Boky. Hájek a Bída;

na erární silnici, prudce stoupající a klesající Jitko v (ves pipomenutá již

r. 1269, 588 m. 65 d., 511 ob., 2t. škola), kde kdysi (r. 1574) tvrz stávala

(zanikla po roce 1693); mimo tuto silnici Oudole (Odolen, 552 m, 103 d..

752 ob., 3t. škola), a pi silnici okresní od erární do Borové vedoucí Sla-

vtín (623 m. 41 d.. 256 ob., It. škola), ve kterých rodim dti nedosplé

k výživ pomáhají, kazíce si oi a zdraví síkováním, i jak se zde íká ne-

cováním.

Pi temeništi potoka Studeneckého v rozkošném údolí leži kat. i po!. ot>ec

Horní Studenec (roku 1405 Freudental, 513 ni. 67 d., 539 ob., 4t. škola).

Fara pipomíná se již ve XII. století v dkanátu Némeckobrodském. Chrám
sv. Vácslava uvádí se již roku 1357. Jest to jednolodní gotická budova (ktitel-

nice renaissanní z XVII. stol.), uprosted hbitova, kolem nhož ze. Opodál

kostela stojí devná roubená zvonice, v níž prostední a malý zvon, jadrné to prá-

ce eského zvonae, mile potší. První lil r. 1583 slovutný Brikcí z Cimperku, dru-

hý neoznaen. Velkostatek Studenec Horní, Nový, Kemenic a Slavíkov má vý-

mry 1781 ha a majitelem jeho je JUDr. Thadeusz Lad. rytí z Niementowski. Jest
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zde lihovar, škrobárna, faktorství, sífkaství, výroba sodové vody a slivovice.

Pipisují se sem samoty Vyhnálov a Na kopcích. S Horním Studencem sou-

visí kat. a pól. obec Studenec Nový i Dolní (34 d., 309 ob.) s nevelkým

zámkem a barokní kaplí sv. Michaela arch. Zámek v letech 1593—97 stavný

a dokonený teprve dle nápisu nad hlavním portálem roku 1612 (Bohuslavem

Jaroslavem z Náchoda) býval v XVII. století okrášlen vží a vedle nho bý-

valo stavení staré tvrze, v nmž byly 4 svtnice, 2 -komory a bašta, v níž byla

kaplika. Ped zámkem a kolem nho- jsou zahrady a dvory s budovami

z XVIII. století. Na nádvoí jest tvarem zajímavá devná zvonice se staro-

žitným zvonem. Již ve XIV. století býval dvojí Studenec. jeden s farním koste-

lem, jenž patil ke Kruce-raburku (nyní Horní), druhý s tvrzí (nyní Dolní). Název

KOSTEL A DEVENA ZVONICE V H. STUDENCI.

Nový Studenec pochází z roku 1593. kdy tehdejší -majitel Vlachyn z ían
novou tvrz vystavl).

Strmou cestou kolem brusírny skla a panské sýpky dospjeme ke kat. a

pol. obci Podm ok lanm (23 d., 169 ob.) po levé a kat. obci Odrani
(lidov Vodrane, 15 d., 113 ob.) po pravé stran silnice. Sem pipisuje se

samota Sychro v a panská osada Bramžov (Branišov, 4 d., 55 ob.), v trati

bývalé stezky libské.

U silnice a za homolovitým, vysoké mohyle se podobajícím kopcem Ko-

stelíkem rozkládá se ves Slouipno (18 d., 126 ob.), ik níž náleží Hu (Hudec,

13 d., 7(1 ob.) a Štik o v (602 m, 17 d., 113 ob.). Odtud jest úchvatný pohled

do nížiny áslavské, do údolí studeneckého, za nímž lesy se ernají, na právo

vypínají se vže chotboské ve tmavém pozadí les rezsochateekých a nemo-

jovských, v levo pes Studenec daleko za lesy blá se kostelík borovský.

Ješt pvabnjší a rozlehlejší vyhlídka jest z nedalekého Horního Vestce
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(666 ni, 16 d., 110 ob.), k jehož katastru náleží D o 1 n í V e s t e c (lidov Vesce,

13 d., 99 ob.). Politickou obec tvoí se Slavíkovém (593 m, 39 d., 292 ob.,

3t. škola), kdež stávala tvrz rytíského rodu Slavíkovc ze Slavíkova, z nichž

Václav roku 1415 speetil stížní list a roku 1448 byl ped Prahou. Od roku

1709 patí k panství studeneckému. Na blízku leží myslivna Ctvrf a Zálesí

(9 d., 53 ob.). Východnji leží Rovné (lidové Rouny, 35 d., 201 ob.) s výšinou

602 "ta, severn Kocour o v (533 m, 8 d., 79 ob.). Na hranici okresu pi

okresní silnici ždireckokamenické u rybníka mlýn s pilou a hájovna Dlouhý

(4 d., 23 ob.). Pi téže silnici jižnji Oudavy (575 m, 39 d.. 238 ob., 2t. škola).

Roku 1848 poalo se zde kutati na železo, s výsledkem však nevalné píz-

nivým.

V jižním cípu okresu jest železniní stanice Rozsochatec (hdove

Rosochatec, 472 m. 47 d.. 368 ob.. 2t. škola) se zámkem JUDra. Ottona rytíe

Mettala. Jest to jednopatrová budova s dvoupatrovým risalitem a vížkou.

Ves pipomíná se roku 1283, tvrz až roku 1572. kdy sedl zde Jindich íaugvic

z Biskupic. novou tvrz vystavl jeho bratr Zikmund r. 1584 a za. XVII. sto-

letí vládne zde Abraham Bechyn z Lažan. Velkostatek má 713 ha výmry.

V. Rozsoehatci se pipisují poplužní Nový Dvr m. j. a samota Skoetín (Skvo-

etín) na severu.

Pi silnici chotboskoblsk leží Poátky (Poátka, 53 d., 368 ob.,

2t. škola), kde bývaly v XVII. století bohaté doly na stíbro, po nichž se tu

dosud nalézají haldy a štolová ústí. Roku 1303 nazvána ves ku cti Jindicha

z Lichtenburku nmecky Heinrichsdorf. Pipisují se vesnika .1 a hod o v (12 d.,

65 ob.), dvr a myslivna Nemojov. kde kdysi tvrz stála a kde vedle cesty

u dvora stojí nevysoká lípa. zasazená na míst staré 2 m v prmru mici

lípy. jejíž zbytky jsou dosud patrný. Dle podáni odpoíval ve stínu této staré

lípy Jan Zižka na svém posledním pochodu k Pibyslavi; a roku 1824 zalo-

žena ves Mariano v nebo Marieves (24 d., 144 ob.). Severn od Poátek

leží Dobkov (nesprávn Doubkov, Dobek z Tobek. Tobiáš. 2 km, 554 m,

28 d., 238 ob.) S dvorem, lihovarem a sýpkou, postavenou na míst bývalé

tvrze.

Na západ pod horou Vizáb (598 m) ves Veselá (23 d.. 157 ob.),

východnji Sedletlu (588 m, 58 d.. 389 ob.. 2t. šk.), k nmuž pipisuje se

na cest k Habrm ležící Dvr sedletínský a pi cest k Cachotíuu sa-

mota Lysá; jihovýhodn Ca chotí n (596 m, 63 d., 407 ob.. 2t. šk.) s osa-

mlou myslivmiu Bouí. Kostel sv. Vavince býval do XVI. stol. farní, pak

filiální k Chotboi, a teprve od XVIII. stol. opt jest farním.

Pi silnici chotbosko-haberské leží Jílem (573 m. 52 d.. 325 ob., lt.

škola) s poplužním dvorem, pi nmž v XVI. stol. (první majitel Jiík Bístský

z Bíství) tvrz stávala. V blízkém Stupníku mlnil se kemen pro skelnou

Hu sv. Josefa, nyní popluží velkostatku chotboského. Jilemský

mlýn jest nyní myslivnou; východnji Ran kov (Rakov. 589 m, 35 d.. 249

obyv.). Mezi Rankovem a Jilmem, tam. kde se íká »N a Cebinách«, stával
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díve dvr Cebín; ješt východnji S vinné (lid. Sviný, 533 ni, 48 d., 304

obyv.), k nmuž se pipisuje K 1 o u zo v (Klouzový. 33 d., 208 ob., lt. šk.).

druhdy dlnická osada panství chotboského (škola 'pokoutní udržela se zde

až do r. 1892) s paplužím Nový dvr. Severn odtud Nejepín (535 m,

43 d.. 253 ob.) se zámekem a poplužním dvorem. U zámeku stojí vkovitá

lípa Zižkova, v obvodu 721 cm mící. Nkdejší tvrz bývala pvodištm ro-

diny Nejepínských z Nejcpína, kteí sedli zde v XV. a XVI. stol., po nich

Slavkovští ze Sonova a Skalice, Obytetí z Oby tec, Mladotové ze Solopisk,

Mnití z ervené vsi. R. 1692 byl majitelem Jan Baptista svob. pán z Kaiser-

šteina na Zlebíh a Píbrami. Nejepín pipojen potom k Píbrami, pozdji k

Uhrovu a od pol. XVIII. stol. jsou majetníky Dobenští z Dobenie. V XVI II.

stol. byla tvrz stará velmi sešlá a bydlíval v ní truhlá a žid vinopalník. Byk
celá ze deva roubená, hlinou obmazána, vápnem obmaštna a šindelem kryta.

Pi dvoe na levo byl nový zámeek, též jen ze deva sroubený týmž zp-
sobem jako stará tvrz. Na blízku leží samoty Smíchov, Hlužika, Zá-
lesí (Kyspach). hájovny K v t í n o v a S t í t e ž, zbytek to panského dvora,

pi nmž tvrz stávala. Asi 5 minut cesty níže od této samoty k severu spatuje

se na konci lesa pkné tvrzišt (Nedržal n. Nedál), tverhranné, totiž

pahrbek, navezený se zbytky zdiva. Kolem tvrze byla voda nad tvrzištm,

krom toho jest vypuštný rybník od vodních píkop tvrze hrází oddlený.

Voda z tohoto rybníku odtékala tvrzí, objímajíc ji, krom toho oblévala dva

ostrovy ped tvrzí, umle utvoené, na nichž bylo umístno bývalé hospodá-

ství, jsouce ke tvrzi pedhrádím. Ješt v min. století vidti bylo na tvrzišti

veliké sklepy. Blízko myslivna Hylák a západn u hranic okresu Ve p í-

kov (Vepkov, 519 ni, 66 d., 398 ob., lt. šk.) V roce 1911 vyhoelo zde 58

ísel.

Z Chotboe erárni silnicí, místy lesem vroubenou, pes srázný er-
vený kopec (486 m) dospjeme k Nové Vsi (Chotboské, Neuesdorf, 4

km. 411 m, 114 d., 769 ob., 3t. šk.). Farní kostel sv. Jana Neponuického z roku

1819 jest bezslohová budova orientovaná, zajímavého pdorysu podoby kíže

s vyplnnými kouty ramen, k emuž pistupuji nižší pístavby tak, že celek

tvoí osmiúhelník, vž postavena r. 1868. Zámek uprosted parku jest moderní

budova, vystavná v létech 1879—80 vedle starého zámku, který r. 1882 sbou-

rán. Allod. statek Nová Ves mí 547 ba a patí Alois Mixovi a dcerám Terezii

Korcoivé a Jarmile Šastné. Pipsány dvr Skuhro v cc, myslivna Perné.
samota K o h o u to v (lidové Podlesí), osada Nový Dvr (též No u z o ví

s poplužním dvorem, strojní mlýn a pila Bezlejov (Belejov) na Doubravce

a víska Z as t ra. Z Nové Vsi kolem pseudogotické kaple na hbitov po

pravé a rybníka po levé stran za chvíli {VA km) dorazíme do Vísky (49 d.,

398 ob.. 2t. šk.) na levém behu Doubravky ležící s bývalým cukrovarem,

nyní mechanickou tkalcovnou, mlýnem a pilou. Na vrchu Rouzeni (450 m)

kope se slin na výtenou polní mrvu. Stávala zde díve veliká osada, jež však

pi vpádu Maar do Cech 1. 1469 vypálena.



Z Libice vede cesta kolem villy — v levo v lese ukryté — Samoty
ke vsi Hranici (lid. Hranicím. 384 m. 21 d., 177 ob., 3 km, a možno jíti tam

polní cestou pes Hradišt) nad vypuštným rybníkem eeným Zabokrty

nebo 2 a b o k r k y. kde druhdy v nynjší zahrad vedle sýpky u panského

dvora stávala tvrz. Na východ u rybníka rozkládá se Blatnice (11 d.. 71

ubyv., "i km), na sever Jen i kov (Jeníkoves, lid. Jeníkovec, ^ km. S d..

60 ob.), kde stávala tvrz. spustlá již v XV. stol. Odtud k východu po pkné

silnici, vroubené stromoadím ovocných strom, pijdeme do Ped boe
(26 d.. 198 ob., 1% km) s dvorem, mlýnem a lihovarem. V zahrad vedle po-

ZÁMLK V MALCI.

plužního dvora jest hromada kamení, jež zbyla z bývalé tvrze Pedboských

z Pedboe, a krom toho jest tu hluboký píkop, v nmž zízeny sádky pro

pstruhy; istá pramenitá voda pivádí se ze Železných Hor. jež za samou

osadou píke se vypínají.

Od Jeníkovsi k západu po okresní silnici koleni evangelické modlitebny

na hbitov (z r. 1891) za malou tvrthodinku dorazíme doMale (446m, 1 km,

53 d., -138 ob.. 3t. šk.). Jest zde zámek s kaplí Nanebevz. P. Marie, jehož majit.

býval JUDr. Frant. Lad. baron Rieger a který nyní náleží ddicm po jeho

synu pror. Bohuši Riegrovi. Zámek má staré djiny. V XIII. stol. pipomíná

se jako sídlo vládycké. V XV. století sedí na tvrzi maleské Heman a Jií

z Malce. Poslední z tohoto rodu byl Heman Malecký z Malce, jenž zapsal



502

Malce Jiíku Píbkovi z Otaslavic. V XVI. stol. drží Malec Otmarové z Nesta-

jova. pozdji z flolohlav, ke konci století jest majitelem Jan mladší Beneda z

Netin. po nm Barbora Chuchelská ze Skuhrovic. Když r. 1629 zemela, na-

stoupil v její práva manžel po ní Burian Chuchelský, po jehož smrti r. 1631 zd-
Jila Malec druhá jeho manželka Eliška Chuchelská z Dobenic. jež teprve roku

PRlZBMlNÍ SÍ ZÁMKU V iVLALl.

K)7ii zemela. Statku ujal se její nevlastní syn Rudolf Adam a r. 1687 prodal

ho Augustinu Norbertovi Voraickému z Pabnic. Týž vystavl nynjší zámek

a ozdobil jej kamenickým dílem, zejména dvma lvy ped vchodem a 4 socha-

mi. Zadlužil se však tak, že po- jeho smrti r. 1719 statek viteli rozchvácen.

Malec dostal se v držení Frant. hrabte ze Senfeldu. R. 1750 zddil Malec Jan

ŠKOLA V MALCI.

z Auersperka a r. 1862 koupil panství Rieger, jehož oblíbeným letním sídlem

Malec bývala, také v lét pobýval zde František Palacký a narodila se tu

Maric Ccrvinková-Riegrová, Iidumilka a spis. eská. Zámek obklopen jest

parkem se skleiiníky. rozsáhlou fíkovnou a rybníkem. Ped zámkem stojí

allegorická socha v antickém ústroji bez ruk (z po. XIX. stol.), jež byla sem

pivezena z budovy bývalého Musea v Praze na Píkopech. V zámku, asto
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pestavovaném, pvodní štukovou ozdobu zachoval strop prelního sálu v I.

pate, stny pokrývají obrazy starší i novjší; z onch zajímavý jest obraz

hollandské faktury z 2. pol. XVII. stol. znázorující výjev z kuchyn ped ho-

stinou. Nade vsí vypíná se kaplika z XVIII. stol. se znakem Schonfeld ve

štít nad prelím. Velkostatek Malec, Hranice a Pochobrady, Modletín a Ru-

šinov s pikoupenými rustikálními statky mí 1211 ha.

Za horským hbetem severn nad Malí se vypínajícím rozkládají se

Lhotka Horní i Hubková (450 m, 2 km, 10 d., 93 ob.) a Lhotka
Dolní i Hnoj ková (7 d., 57 ob.). Strmou lesní cestou okolo myslivnv a

osamlého statku K u b á t k y (609 m, 2% km), odtud otvírá se pekrásná vy-

hlídka až ke Kutné Hoe, dorazíme do M o d I e t í n a (582 m 1% km 22 d.,

158 ob., 3t. šk.) s farním chrámem sv. Anny z konce XVII. stol., na jehož míst

stávala druhdy devná poutní kaple nad studánkou. Ke stavb kostela páleny

cihly v blízkém Pemilov (okres nasavršský) a dopravovány do Modletina na

hbetech dvou velbloud (náklad 100 cihel). Bývaly zde lázn, jichž s pro-

spchem používal Frant. Palacký, který dával si vodu i do Prahy zasílati,

jelikož mu zvlášt na zrak síliv psobila. Y kostelíku obraz oltání pochází

z kostela Týnského v Praze, kde patil cechu krejovskému, je z konce XVII.

stol. a opraven byl Karlem Javúrkem. Zámeek pemnn ve školu a z lázní

jest farní budova.

Hosttinky (543 m. 8 d., 53 ob., po silnici ped Modletínem), kde bý-

valy druhdy skelné hut, pro nž v blízkém Stupník u, samot na potoce

modletínském, tloukl se kemen, samota Nohavice, kat. obec V r a t k o v

(9 d., 63 ob.) tvoí pol. obec R i: š i n o v (596 m, 33 d., 273 ob.), kde pod nynj-

ším dvorem stávala tvrz pán z Rušinova. Vedle poplužního dvora táhne se

bahnitý píkop, ústící do údolí, na jehož druhé stran osada se rozkládá. Na-

proti štpnici ležící pímo ped dvorem, mezi dotyným píkopem a blízkou

chalpou (chalupou) znáti jest skrovné tvrzišt ležící na skaice, která z mlkého

údolí vystupuje.

Cestou po hebenu horském dospjeme do Klokoová (596 m, 63 d.,

514 ob., 2t. šk.), jenž dlí se na ti díly: Klokoov se zámekem a popluž.

dvorem, Lhotku K 1 o k o o v s k o u s prastarou lípou aSebrankus oby-

vatelstvem pohyblivým. Zámeek je stízlivá jednopatrová budova z XVIII. st.,

ale stavby ve dvoe jsou rázu starého, zachovalého. Na blízku samota B e-

7. i n k y. Za pl hod. krásnými lesy dojdeme do H o j e š í n a (lid. Hojšín, 516 m,

36 d., 247 nb.. 2t. šk.) se zámekem, pizem, rokokovou budovou z pol. XVIII. st.

a pknou zámeckou kaplí Nejsvtjší Trojice. Pipisuje se Dolní Ves (P o tí-

ho} ešín, 11 d.. 128 ob.). Horní Ves (lidov Obec. 17 d., 127 ob.), Hrka
Lesková (475 m, 16 d„ 128 ob.) a mlýny na levém behu Chrudimky R á-
ko více a Vosino. Od zámeku vede pšinka, po níž stále píke sestupu-

jíce, dostaneme se do J e i š n a (díve Reišno, 3S1 m, 31 d., 274 ob.), pi
okresní silnici malesko^bstvinské a pravém behu Doubravky; na blízku

Podhoice (20 d., 141 ob.), kdež nalézá se rustikální statek Pustinv, po-
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Dlužní dvr H r k a, kde v XV. stol. stávala tvrz, kterémuž stavení lid pozdji

Hrádek íkal a samota M e 1 1 i a n k a. K pol. obci Jeišenské náleží na

lihových, kat. obec ekovice (393 m. 26 d.. 203 ob.) s poplužním dvorem

a na severozápad Chuchel (360 m, 29 d.. 214 ob.) s pivovarem, stojícím

na míst bývalé tvrze Chuchelských z Nestajova, poplužním dvorem, mlýnem

a samotou Strakové m. Ves Chuchel náleží k osadám starožitným, nebo

po ní nazýval se r. 1257 jistý Bohuslav. V XV. stol. držel tvrz. dvr a vtší

díl vsi Jan z Chuchle. R. 1628 daroval na víru katolickou pestouply Adam

Erdman Trka z Lípy statek chuchelský Jezovitm (v majetek koleje u sv.

Mikuláše na Malé Stran). V XVII. stol. spojen se statkem Bstvinským.

Kráejíce po silnici k severu do-

spjeme kol Rostejného (lidov

Roštejn, Roštejné, VA km, 23 d., 216

ob.), kdež na míst poplužního dvora

a sýpky velkostatku bstvinskho dru-

hdy tvrz stávala, ke dvoiru Drhotí-
n u (díve Drahotín, % km), bývalé to

vsi pi vpadni Maar r. 1469 spálené.

Zde dlí se silnice, jedna vede do »kra-

je« pes Béstvinu, druhá serpentinovit

pes heben Železných hor do »hor«

k Sei (17 km). Pi této silnici nalézá

se samota Zbohov (430 m, V-* km,

10 d.. 1(14 ob.), jež stojí asi na míst

zaniklé tvrze B o h u n k o v a, již r.

1544 pusté. Od hájovny za Zbohovem

lesní cestou dojdeme do Javorky(5
d.. 14 ob., 1 km) s myslivnou »Na Ro-

vin kách«, odkudž pes opuštné vápenné Lomy prudkým spádem lesním

sejdeme za tvrt hodiny do Bstviny (nesprávn Bestvín nebo Bestvina,

353 m, 72 d'., 559 ob., 4t. šk.) se zámkem a farním kostelem sv. Jana Ktitele.

Ves pipomíná se již r. 1137 a ve stol. XIV. byla zde tvrz a farní kostel. Zámek

s velikými skleny stojí na míst bývalé tvrze v rozsáhlém parku, v nmž rybní-

ek s okrouhlým ostrovenu, patrn tvrzáštm po vžovité tvrzi ze XVI. stol. po-

cházející. Krásný obraz poskytuje prhled z nádvoí úzkou chodbou do parku;

v ose obrazu stíká vodomet proudy vody a na konci jeho, klamem zrakovým

piblížen, jak by v parku stál, trí kostelík paížovský (okres áslavský). V zám-

ku jest kaple sv. Vojtcha, ped zámkem u silnice nad pískovcovou sochou sv.

Jana Nepomuckého stojí šestíboká kaple, taškami krytá, z po. XVIII. st. Kostel

stojí na návrši uprosted hbitova a vedou k nmu od západu dvojkídlé schody,

v pdorysu elipsovité. Stával již ve XII. stol., ale kolem r. 1730 nákladem hra-

bete Leopolda z Birkeristehá barokn pestavn a do r. 1740 zaízen tak. že

patu mezi nejhezí kostely eské. Hlavní oltá jest veliká barokní arcltck-

BfiSTVINY.



— 505

tura s obrazem zasnoubení P. Marie a mnohými sochami, postranní oltáe

jsou již rokokové. Zmínky zasluhuje oltá v božím hrob, barokní socha sv.

Jana Evang. v podkruchtí stojící, kalich z r. 1739, kazatelna, barokní, run

ezané svícny ped hlavním oltáem a dva zvony renaissanní s krásnou de-

korací z r. 1610 a 1617 a sanktusník z r. 1723. Od eského malíe V. Hrdliky

jest zde 5 biblických obraz (z r. 1746). Okolí Bstviny lze nazvati kusem

eského ráje. Daleký rozhled do roviny áslavské, ke Kutné Hoe a Kolínu

poskytují nám vrchy Vinice a Homole. V pvabném tomto zátiší za letní

doby rádi prodlévali slovutní umlci Ondíek, Sauer a Kubelík v rodném dom

svého impressaria Julia Skivana. V okolí daí se znamenit ovocné stromoví.

Velkostatek Bstvina patí k nadaním

velkostatkm hrabte Millesima. Náleží

sem samoty Matj o v, H 1 u b o š.

Obora. Hradilov. Za lesem na sever

H o r n í P o á t k y (495 m, 39 d, 282

ob., It. škola).

Severozápadn od Chotboe le-

žící mstys Uhelná Píbram (295

ni, 8 km,, 109 d., 568 ob., 4t. šk.) patí

mezi staré osady, nebo již ve XIII.

Stol. uvádí se zdejší fara. Zde sešili se

r. 1409 uherský král Matyáš Korvín

a eský král Jií z Podbrad se svý-

mi syny ke spolenému obdu, ujed-

navše ped tím v Oiihrov mír. Farní

kostel sv. Michaela arch. stojí na vý-

šin, nad kterouž k severu zdvihá se mírn návrší Strážný vrch (511 m),

na opané (jižní) stran jest nápadný balvan, ze zdáli mající podobu odpoívají-

cího lva. Lid nazývá ho dle majitele vedlejšího pole K'u b i k nebo Na Kobyle.

K o b y 1 i h 1 a v a (535 ni), pod ní leží ves J a r o š o v (25 d., 14S ob.) s rybníkem.

Nedaleko dvr a myslivna T i d v o r y. na míst vsi v XV. vku zaniklé, kdež

narodil se pražský uitel a spisovatel (bývalý redaktor Posla z Budce) Ludvik

Strahl. Na severovýchod u rybníka samota a mlýn S t r a k o v. Na západ

P e t r o v i c e (465 m, 36 d.. 208 ob.), severn D a 1 i c e (459 m, 1S d., 131 ob.)

s poplužním dvorem, ovínem a myslivnou. S blízkého Dalickho vrchu

otvírá se pkná vyhlídka. Pi samé hranici Ko š a n y (Koštišfany. díve Chvo-

šfany, 426 m, 15 d., 83 ob.)

Na východ (VA km) od Uhelné Píbram kat. a pol. obec Pukšice

(36 d., 207 ob.), k níž patí nedaleké Pi seno (402 m, 7 d., 40 ob.), pi

silnici k Vilímovu vedoucí, s poplužním dvorem, myslivnou a blízkou samotou

Novým Dvorem, kat. obec Lhotka Vestecká (364 m, 16 d., 126 ob.)

pi levém behu Donbravky a Heman (376 m, 13 d., 84 ob., 3t. škola)

s farním kostelem sv. Vácslava, pipomínaným již ve stol. XIV.

BESTVINSKÝ KOSTEL
SV. JANA KRT1T.
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Pi kižovatce erárni silnice chotbosko-áslavské s okresní silnici prí-

bramsko-bstvinskou rozkládá se Boek (422 m, 25 d., 180 ob.), kterýž r.

1469 uherskými jezdci spálen, ale opt na starém míst vystavn. Na sever

odtud Ostružno (díve Ostrožno, 385 m. 33 d.. 213 ob., lt. šk.) s poplužním

dvorem, mlýnem a školou, zízenou z obecní sýpky, stojící na míst bývalé

tvrze. Pipisuje se sem samota a mlýn Roubalka a samoty Lomy a V o-

h r á d k a.

Pi erárni silnici z Boku na severozápad dojdeme do Krabosovic
(VA km. 19 d., 192 ob., 3t. šk.). blíže kterých jsou veliké lomy tvrdé žuly na

silniní štrk. Nedaleko (1 km) Uhro v (lidov Ouhrov, 424 m, 54 d., 331 ob.),

památný v djinách eských tím, že zde »v jedné velmi špatné jistebce. v ty

asy spálené« uzaven 27. února 1469 mír mezi vítzným Jiím z Podbrad

a zrádným vetelcem Matyášem Korvínem. králem uherským, na pipomíná

deska s nápisem, upevnná na vkovité líp. V obci jest barokoní zámek ze

XVII. stol. s parkem a kaplí sv. Kíže (v ní za shlédnuti stojí oltá s Kalvárií,

s malbou na dev z XVIII. stol. ve stedu), k nmuž vede pekrásné lípové

stromoadí, jež za zámkem pokrauje k velikému rybníku. Na právo od zámku

pízemní letohrádek z konce XVIII. stol. Od zámku po hrázi, na níž socha sv.

Jana z r. 1770, stromoadím cesta k hájovn, ped kterou barokní kaple sv.

Antonína (z pol. XVIII. vku, farou patí do Vilíniova), stromy obklopená. Ho-

stinec Na sklepích jest oblíbeným letním místem výletním. Na blízku sa-

moty P i 1 k a a K 1 e p a n d a a pi Doubravce mlýn. Majitelem velkostatku jest

Julius Hancy.

Severn na Doubravce, pes níž vede tu vysoký železný most, Špa-

ice (332 m, 26 d., 221 ob.) s velkým strojním mlýnem a poplužním dvorem.

Za Špaicemi vrhá se Doubravka opt v tsný úval jako u Bílku, ale svtlejší

a schdnjší; eka plyne klidn ve velkých zákrutech mezi zelenými behy,

nad nimiž ve výši lesy se pnou.
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Duda, samota 215.

I ude !38.

Budín, samota 205.

Budka 289.

Buidkovice 243.

Budy 241, 251.

Budy erné 2114.

Buková 259, 46S.

Bukovina 91.

Buenice 263.

Bychorv 148.

Bystrá 384.

Cilbotín 360.

Cikháj 476.

Církvice 62.

achostín, samota 445.

Cachotín 499.

áslava 69—79.
áslavsko (áslavsky) 262.

Cekovice 504.

echtice 260.

ejetice 24ii.

Cejkovice 119.

ej'OV 392.

ekanov 198.

enovice 219.

entice 213.

ernice (Cernice) 270.

eenice 205.

eštin 212.

íhošt 330.

ihovice 391.

ížo-V 212.

Dalice 505.

Damírov 119.

Damohor 251.

Ddice 119.

Dkanovice 269.

Dlužiny Dolní 328.

Dlužiny Horní 328.

Dobešovice 144.

D ibko\ (Doubkov) 499.

I lni,
l a 400.

Dobrnice 193

Dobrodín (Dobrenz) 444.

Dobrouto\ 397.

Dobrovítov 110.

Doben 56.
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Dojetice 205.

Dolany 145.

Drahobudice 172.

Drbohlavy 101.

Drobovice 84, 85.

Druhatiice 86.

Druhanov 328.

Duba 381.

Dubina 82. 245.

Duby Rubikovy 104.

Dul Antoniu (AntonienthaU

443.

Dl Kobylí 315.

Duníce 271.

Duštjov 384.

Dvorecko, samota 336.

Dm. iuk (Valddorfel, Vetter-

hofel 441.

Dvorky 457.

Dvory Nové 52, 444, 469.

Dvory Ti 147.

Dvoáci Pohledští 35S, 360.

Dvr Bšinov 166.

1 1\ ui Brausoudov 381.

Dvr Budíkovský 392.

Dvr Cebín 500.

Dvr Di'blíko\ 166.

Dvr Dolní 161.

Dvr Drhotín 504.

Dvr Eierhoí lil

Dvr Františk* 148.

Dvr lianír 471.

Dvr Horkj 241, 266.

Dvr Horní 465.

Dvr Hranice 144.

Dvr Hubenov (Steindorf

iNeu) 440.

Dvr Hrka 504.

Dvr Huský 471.

Dvr Chrastovice 270.

Dvr Karloy 474.

Dvr Karlovice 199.

Dvr Koudelovský 92.

Dvr Kivý 493.

Dvr Labu 147.

Dvr Lažany 360.

Dvr Lesní (Waldhof) 441.

Dvr Lúké 320.

Dvr Moravany 103.

Dvr Nemejov 499.

Dvr Nový 116, 197, 209,

268, 505.

Dvr Nový (Nouzov) 500.

Dvr Ojíovský 334.

Dvr Ovín 419.

Dvr Popovice 267.

Dvr Radoov 293.

Dvr Sichrov 291.

Dvr Skuhrovec 500.

Dvr Starý 104.

Dvr Stíbrný (Silberhof)

441.

Dvr Suchotlesky 103.

Dvr Šimoiiický 385.

Dvr Vestec 208.

Dvr Voda Dobrá 290.

Dvr Želirvecký 245.

Dvr Zichovice 214.

Familie, samota 332.

Filipov 86.

Františkov 198.

Franzensdorf 88, 89.

Fridnava 43/.

Friednava 364.

Frýdnava 2S8.

Glashof 439.

Qolv Jeníkov 283—286,
296.

Grunt (Qranta) 145.

Habrk (Habrek) 332.

Habrovice 238.

Habrj 277—283.
Háj. samota 295.

Hamry, samota 332.

Hat Kalná 268.

Hadviin 104.

Hejtice, samota 290.

Heralec 382.

I Iri ma 505.

Hemanice (Hcmaniky)
291.

Hesov (Schonbrunn) 454.

Hetlín 53.

Hladov (Steindorf) 440.

Hlava Kobylí 289.

Hlavkov (Lukau) 440.

Hlohov (Lohov) 119.

Hluboká (Hlyboka) 495.

Hluboš, samota 505.

Hlužika, samota 500.

Hnévkovice 385.

Hmvkovice Bílé 236.

Hodkov 244.

Hochberg 437.

Hochtanov 364.

Hojanovice 391.

Hoješín (Hojšíu) 503.

Holice 212.

Hološiny 119.

Homole 179.

Hora Krásná 362.

Hora Kutná v. Kutná Hora.

Horeky, samota 337.

Horka 241.

Horky 84.

Horky, hostinec 84.

Horky Stíbrné 467.

Horky Železné 465.

Ho rušíce 89.

Hory 317.

Hoice 271.

Hostaov 294.

Hosttínky 503.

Hostkovice 119.

Hostoulice 291.

Hostovlice 115.

Hoštalovice 91.

Houšice 394.

Hrabéšín 80, 82, 119, 270.

Hradec 103.

Hradec Dolní 329.

Hradec Horní 329.

Hrádek 79, 81. 90, 240.

Hrádek Koií 82, 266.

Hrádek Odranec 240.

Hradeníu, (Radov Dvr)
1 75.

Hradilov, samota 505.

Hradišt 82, 90.

Hradištko 148.

Hranice 243, 501.

Hrbov 425.

Hroby 125.

Hroznice 208.

Híšt (Chííšt) 469.

Hulíce 251, 252.

Humpolec 372—379.
Hra Stará (Altenberk) 441.

1 linka 492.

hrka Lesková 503.

Husa 53.

Hu Hcdviina 104.

Hu Karlova 440.

Hu Nová (Sklená) 473.

Hu Stará 214.

Hu sv. Josefa 499.

Hj bralec (Ebersdorf) 441.

Hynina (Hilbersdorf) 442.

Hyukovec, samota 475.

Chabeice 212.

Chaloupky (Filipsdorf) 444.

Chedrb 81.

Chejstovice 271.

Chlistovice 59, 337.

Chloumek (Chlomek) 492.

Chlovy 268.

Chlum 117.

Chlumek, samota 289.

Chmelišt 216.

Chmelný 257.

Chocenice 136, 138.

Chotbo 481.

Chotimíice 238.

Chotomice (Panava) 61.

Chotou 178.

Chotusice 87.

Chraboží Nové 293, 296.

Chraboží Staré 293.

Chrástná 199.

Chrtuice 293.

Chenovice (Kenovice)
337.

Chenovice, hrad 339.

Chepiny viz Kepiny 320.

Chuchel 504.

Chvalovice Klucké 116.

Chvalovice Zlebské 102.

Chybka, hospoda 102.
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hyšná 267.

Jablonná eská 468.

Jablonná Nmecká 468.

Jahodov 499.

Jakub Svatý 62.

Jakubovice 291.

Jankov 384.

Janovice 399.

Janovice ervené 60.

Janovice Uhlíské 184—189.
Jarošov 505.

Javorka 504.

Jedlá 337.

Jelení (Hirschbauer), sa-

mota 439.

Jeníkov 260.

Jeníkov (Jeníkoves) 501.

Jeníkov Golv 283—286,

296.

Jeníkov Vtrný 383.

Jeišno (Reišno) 503.

Jezevina (Dachsbauer),
samota 439.

Ježina (Jesau) 440.

.ležov 271.

Jiie 212, 390.

.liíkov 291.

Jiin (írschings) 44Í1.

.listbice 262.

Jitkov 497.

Josefsdorf 88.

Kácov 209—212.
Kaerov 255.

Kaina 53.

Kalhov 384.

Kališt 391.

Kamajk 88.

Kámen, obec 293.

Kámen Bílý 9)1.

Kámen Bílý (Weissenstein)
440.

Kamenice 381.

Kamenná (Bergersdorf) 445.

Kamháiek 138.

Kank 49—50.
Karl o v (Karel > 474.

Karlv Les, zámek 442.

Kasanice 214.

Kbelv (Kbel) 146.

Keblov 254.

Keižlice 392.

Kel (Kly, Vítzov) 138.

Kerštejn, hrad 361.

Kekov 460.

Kladrubv (Kladeruby) 493.

Klášter Sázavský 199.

Klepanda, samota 280, 282,

294, 506.

Kletená 385.

Klokoov 503.

Klouzov 500.

Khiky 80.

Knz 219.

Knží 214, 294.

Knžice 103.

Knžoves (Pfaffendorf) 446.

Koberovice 391.

Koblasko 208.

Kocanda, samota 116.

Koc-ourov 499.

Kohoutov, samota 496, 500.

Kopanina 219, 471.

Kosanice 219.

Kostelík, samota 329.

Košetice 264.

Košany 505.

Kotouov 336.

Koudelov 86.

Kounice 240.

Kouim 151—156, 1591—166.

Kouty 317.

Kozlov 332.

Kozohledv (Kosohledy) 116.

Kožlá 314.

Krabosovice 506.

Králice 215.

Králice Velké 215.

Kralicky 215.

Královice Dolní 226—232.

Královice Horní (Cinadro-

vy) 232—235.

Krám o lín 263.

Kraskov 105.

Krásníce 90.

Krasonvice 244.

Krasoov 384.

Kravary 148.

Krma, samota 268.

Krma, ves 271.

Krchleby 81.

Kromšín (Kromišice) 492.

Kronavitveber, samota 438.

Krsovice (Sv. Jan) 215.

Krucemburk (Krucenburk)
!93

Kupá Dolní 361.

Kupá Horní 361.

Keho 136, 138, 140.

KeOovice 216.

Kemenice 492.

Kepiny Malé 320.

Kepiny Vel. 320.

Kesetice 55, 58.

Kešín 262.

Kivsoudov 269.

Kíž ervený 443.

kií/ Sv. 363.

Kíže, samota 332.

Ki ižovka, hostinec 104.

Kubátkv, samota 5113.

Kuncmil 290.

Kunšjovice (Kunovice) 257.

Kuovka, hostinec 257.

Kutlíe 138, 141.

Kutná Hora 9—43.
Kvasetice 363.

Kvtnov (Blumendorf) 437.

Kynice (Knínice) 330.

Lacemberk (Zíkev), hrad 332.

Langmichl, samota 445.

Lány 492.

Lazišt 251.

Lede 3(14—314.
Ledeko 197, 205.

Leškovice 291.

Luština 117, 293, 381.

Leštinka 329.

Leštiny 334.

Lhota 80, 473.

Lhota Bylantova (Mrázova)
319.

Lhota Dobrovítova 319.

Lhota Hailova 493.

Lhota Horní (Ovesná) 259.

Lhota Janovická 214.

Lhota Kalousova 329.

Lhota Kamenná 214, 318.

Lhota Krchlebská (Bohu-
kova). 119.

Lhota Óvesná 328.

Lhota Petrova 269.

Lhota Volavá 337.

Lhotice Ržková (Ržko-
lhotice) 270.

Lhotice (Sadová) 390.

Lhotice Vraždova 272.

Lhotka 104, 390.

Lhotka Dolní (Hnojkova)
503.

Lhota Horní (Hubková) 503.

Lhotka Klokoovská 503.

Lhotka Libická (Žebrací)

491.

Lhotka Vestecká 505.

Lhotka 2lebská 102.

Lhta (Lhota) 492.

Libnice 145.

Libice (Libe) 491.

Libohaj 484.

Litomice (Vicemilice) 102.

Lichnice 106—114.
Lipiny 245.

Lipnice 343, 355—358, 362,

367, 368, 392.

Lipnice Nová (Dolejší) ^22.

Lípovec 101.

Lískovice 385.

Lišany 214.

Litošice 90.

Lohenice 391.

Lochv 64.

Loket 270.

Lomec Malý 82.

Lomec Vel. 82.

Loun', samota 506.

Losenice Malá 470.

Losenice Velká 470.

Losiny 214.

Lošany 146.
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Lošánky 146.

Louíce KM.
Louka Nová, samota 336.

Louková (Luky, Lúké) 320.

Lovtinská Rokle 107, 114.

Luice 294.

Lysá, samota 499.

Machovice 337.

Maielovice 214.

Makolusky 214.

Malec 501.

Mialín 290.

Malešov 57.

Malenovice 56.

Malin 5(1.

Malochýn (Malochýn) 493.

Malovidy 197.

Manice 146.

Manice (Kozí) 216.

Manice Polní 216.

Marjánov 499.

Markoviee 92.

Markvartice 497.

Martinice 267, 271.

Matjov, samota 505.

Melechov viz Nelechov.
Metlianka. samota 504.

Meziklasí 320.

Mchoviee 251.

Místo Dolní (Dolomésto,
Nová Lipnice) 322.

Miov 114.

Michaloviee 334.

Milanovice 337.

Miletiny 216.

Milošovice 24(i.

Milotice 213.

Mirošovice 214.

Miatky 290.

Míetice 257.

Misk-vice 55.

Mitrov 214.

Mladotice 103.

Mlýn Blský 394.

Mlýn Ceikiiv 454.

Mlýn ervený 430, 468.

Mlýn Dolní 484. 490.

Mlýn Doudiiv 82.

Mlýn Horní 484, 490.

Mlýn Hrobský 385.

Mlýn Jánský 82, 460.

Mlýn Jílkv 406.

Mlýn Korenický 103.

Mlýn Kuchelník 197.

Mlýn Liškv 476.

Mlýn Lovtín 107.

Mlýn Lutrijanský 445.

Mlýn Mazourv 209.

Mlýn Nouzov 157.

Mlýn Peklo 141.

Mlýn Petrovický 385. 439.

Mlýn ->Pod dubem« 85.

Mlýn Podhradní 244.

Mlýn Podleský 401, 416.

Mlýn Posada 212.

Mlýn Preclík 465.

Mlýn Roubalka 506.

Mlýn Sobšínský 209.

Mlýn Spálený 461.

Mlýn Strakov 505.

Mlýn Strž 474.

Mlýn Šímv 440.

Mlýn Tvrz 470.

Mlýn Vrabcv 64.

Mlýn Zádušní 461.

Mlnchnov (Mnchejnov)
2119.

Mnichovice 125, 133, 255.

Moovice 80.

Modletín 503.

Modlíkov 465.

Mohelnice 262.

Molitorov 166.

Morany 213.

Morašice 89.

Moravany 102.

Mosty Kamenné 115.

Mrchojedy 205.

Mrskovice 329.

Mstislavice 319.

Mn kop runy (Mkenbrunn)
437.

Myslivna Bouí 499.

Myslivna tvr 499.

Myslivna Dlouhý 499.

Myslivna Hylák 500.

Myslivna u Kank 205.

Myslivna Kvtínov 500.

Myslivna Mirošovická 197.

Myslivna Perná 500.

Myslivna Podmokly 214.

Myslivna Rohulák 320.

Mvslivna na Rovinkách
.si l-l.

Myslivna Na rud 496.

Myslivna Tri dvory 505,

Myslivna Vostojavská 332.

Myslivna Zálesí 115.

Myslivna Zbyslavecká
114.

Nasavrky 291.

Na stráni, samota. 492.

Nebovidy 145.

Níct 391

Nedržal (Nedral) 500.

Nehodovka 492.

Nechyba 1')'), 208.

Ne je pí n 500.

Nelechov, tvrz 317.

Nepomice 215.

Nesmiíce (Nesmice) 251

Nespeice Nové 214.

Nespeice Staré 214.

Neteby 64.

Netušily 215.

Nmice 148, 255.

Nížina (Niederholz) 444.

Nižkov 430.

Nohavice, samota 503.

Novota (Neubauer) samota
439.

Obdovice 32S.

Obrva 340.

Obora, samota 505.

Odranec Hrádek 240.

Odrane (Vodrane) 498.

Ohae 148.

Okrouhlice 362.

Okesane 115.

Olešná 332.

Olešná (Volešná) 468.

Onomyšle 215.

Onšov 266.

Onšovec 240.

Opatov 384.

Opatovice 119, 144, 214, 328.

Orlík 379—381, 392.

Ostašov 189.

Ostrov 329.

Ostrov Perknív 243.

Ostružno (Ostrožno) 506.

Otavožaty 391.

Otryby (Votruby) 208.

( hul.iva 499.

Oudoleíi (Údole) 497.

Oumonín 59.

Ousobí 364.

Outchosty 197.

Ovary 148.

Ovín, samota 319.

Panava, samota 440.

Panava viz Chotomice
61.

Pankrác, samota 252.

Paízov 103.

Paseka Velká 238.

Pasinka (Pašinves) 446.

Pavlíkov, samota 329.

Pavlov 328.

Pavlovice 337.

Pávov Nový 442.

Pávov Starý (Alt-Pfauen-
dori) 442.

Pecky ervené 144.

Pekto-Mezihoí 104, 107.

Peklo, samota 290.

Perknov 362.

Peršíkov 465.

Pertoltice 250.

Petrkov 363.

Petrovice 219, 385, 438, 505.

Pilka, samota 506.

Pirkštejn 192.

»na Písku«, hostinec 84, 115.

Píší 271.

Pivnisko 315.

Plakov 381.

Plandry IPreittenhof) 441.
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Plaany 173.

Poátky 499.

Poátky Dolní 105.

Poátky Horní 505.

Poho 175.

Podšín 404.

Podivice 317.

Podhoany 91.

Podhoice 503.

Podmoklany 498.

Podmoky 115.

Podhradí 106, 107.

Podolí 340.

Podolí Bílé 90.

Podvekv 205—208.
Pohled 242, 290.

Pohled (Frauental) 358.

Pohled. Dvoáci 358, 360.

Polepy 145.

Poliany 57.

Polipsy (Pobipsy) 219.

Polná 4U6—425.
Polnika (Pelles) 475.

Poeín (Poežín) 470.

Poí 390.

Poíí 468.

Pothy 83.

Potšilka (Klepanda), sa-

mota 280, 282.

Pozovice (Bosovy) 438.

Prachany Nové 262.

Prachany Staré 262.

Pranty, samota 470.

Pravnov (Ronov) 495.

Pravonín 257.

Prose 290, 320.

Prose, tvrz 391.

Prosiky Dolní 331.

Prosiky Horní 331.

Pedbo 501.

Pemilovsko (Pemilovice)
340.

Píbram Uhelná 505.

Pibyslav 454.

Pibyslavice 115.

Píjemky 484.

Píseéno 505.

Pítoka (Píítokv) 55.

Pívlaky 205.

Puche 80.

Pukšice 505.

Pustolhotsko 392.

Raín 476.

Rákovice 503.

Radbo (Ratbo) 146.

Radikovice 240.

Radima 177.

Radov 382

Radostín 290, 473.

Radostovice 322.

Radovi smi e 136, l 10.

Radvanice 53.

Radvanice 199.

Rajžoky 116.

Raso v 91.

Rankov 499.

Rantiov (Fnssdort) 440.

Ransko 495.

Ransko Nové (Sebranka)
496.

Rapotice Horní 391.

Rašovice 215.

Rataje Hrazené 189—197.

Rejkov 317.

Rejžovka, hájovna 116.

Riesenburk 252.

Rohožec 89.

Roehovec 484.

Rokle Ržová 157.

Rounek Nový 441.

Rounek Starý 441.

Ronov 102, 469.

Ronovec, hrad 360.

Rosika 431.

Rostein (Roštejn) 504.

Rovné 499.

Rozkoš 362, 381.

Roz.no tín Malý 293.

Roznotín (Hroznotín, Hroz-
ntín) 331.

Rozsochatec (Rosochatec)
499.

Roztž 58.

RožvalJa, studánka 280.

Rudo v 114.

Ruinov 503.

Rybníek 289, 291.

Reice 86.

Reice (Malá Raice, e-
iky) 320.

Rendjov 212.

Replice 334.

Rímovice 289.

Saany 334.

Samechov Nový 212.

Sameohov Starý 212.

Samek, samota 215.

Samopše 205.

Samotin 470.

Samotin (Lettendorf) 461.

Sázava 204.

Sázava Dolní 470.

Sázava Horní 470.

Sebranka 503.

Se 105.

Sedlec 43—49.
Sedletín 499.

Sedlice 254, 385.

Sedlov 146.

Sechov 340.

Semtš 90.

Sendražice 148.

Senožaty 391.

Sichrov 334.

Silvanka 214.

Sión 59.

Sirákov 428.

Sirákovice 291.

Skála 381.

Skalice Klášterní 172.

Skalka 1114.

Skaly, ves 240.

Skoranov 105.

Skorkov 383.

Skovice 92.

Skrejšov (Skrýšov) 403.

Skryje 295.

Skuhrov 294.

Sku ráno více 267.

Skvrov (Škvrov. Skvr-
njov) 180.

Slavtín 497.

Sla\'ní 383.

Slavíkov 499.

Slavošov 243.

Sloupec, tvrz 101.

Sloupne 241.

Sloupno 498.

Smíchov, samota 500.

Smilov 437.

Smr 446.

Smrany, hrad 116.

Smi ná 320.

Smrná (Simmersdorf) 439.

Smrdov 292.

Smrk 198.

Snt 271.

Sobšín 208—209.
Sobínov (Sobnov) 496.

Sokolov, hrad 490.

Sokoloves Dolní 490.

Sokoloves Horní 490.

Sohipiskv 56.

Sopoty 497.

Soubor (Sobbo, Sedobo)
332.

Souov 80.

Sovolusky 90.

Spálava 4 l>2.

Speice 391.

Spytice 103.

Spytice (Spiticc, Zbvtice)

291.

Stakovice 189, 197.

Starko 91.

Steinbruch viz Štramponcli.

Strakov 504,

Strážník 89.

Strojetice 256.

Stružinec 496.

Str/anov (Sti/anov) 474.

Stechov 212.

Stíte (Sehrittenz) 442.

Mnu/ 436, 500.

StIŽOV 49/.

Studánkj Kižné 391.

Studené 268.

Studenec Horní i
(, 7.

Studenec Noví (Dolní) 498.



Štupárovice 289, 291.

Stupník, samota 499, 503.

Stusyn 103.

Sudjov (Sv. Anna) 214.

Sudislavice (Sulislavice)

262.

Suchá 364, 492.

Suchdol 146.

Sukdol 56.

Sulovice 89.

Svtlá nad Sáz. 322-^328.

Svtlice 391.

Svtnov 476.

Svinná 500.

Svnjsice 174.

Sychrov, samota 498.

Syrov 268.

Šebestnice 119.

Šejdorf 364

Šénfeld (Schonfeld) 461.

Šetjovice 271.

Šicendorf 443.

Šicndorí Ces. 465.

Šimanov 384.

Šintlochy 86.

Škrdlovice (Škrlovicel 474.

Šlapanov (Slapenz) 446.

Šlechtiti 334.

Špaice 506.

Špinov 406.

Štpánov 492.

Štií 238.

Štikov 498.

Stipoklasy 60.

Štitary 140, 141.

Stoky 438.

Štrampouch (Steinbruch) 82

Štukeil, samota 465.

Šumplice 268.

Švihov 252.

Talmberk 197.

Tasice 336.

Tavírna Nová (Neuhiittc)

439.

Tškovice 268.

Tchoov 115.

Tis 293.

Tisek 259.

Tluen 214.

Tomice 272.

Trpišovice 320.

Trucbába, samota 385.

Trucovna, hospoda 205.

Tebesice 53.

Tebešice 64.

Tebetín 334.

Tebonín 81.

Temošnice 102, 104.

Tukleky 391.

Tunochody (Tunchody)
331.

Tupaly 83, 116.

Turkovice 90.

Týnec n. Labem 142.

Týništ 59.

Ohrov (Ouhrov) 506.

Uhry 457.

Ojezd 119.

U Kulíšk, samota, 47D.

Ústí 384.

Uttín (Uttendorf) 468.

Úžice (Oužice) 197.

Valcha u Kordovskvch 385.

Valcha Nová 385.

Vavinec 216.

Vedralka 90.

Véhr, samota 445.

Veletov 147.

Veliká 319.

Velím (Velyn) 146.

Veltruby 148.

Vetpíkov (Vepkov) 500.

Vepová 476.

Ves Dlouhá (Langendor)
365.

Ves Dolení (Podhoješín) 5(13.

Ves Horní (Obec) 503.

Ves Krátká 360.

Ves Nová 138. 146, 189, 238,

497, 500.

Ves Prostední 334.

Ves Svobodná 88.

Ves Veliká 319.

Veselá 499.

Vestec 104.

Vestec Dolní 499.

Vestec Horní 498.

Vž 362.

Vznice Dolní 445.

Vznice Horní 396.

Vznice Malá 394.

Vznice Prostední 396.

Vžníkov 243.

Vicemilice viz Licomice.
Víchovice 334.

Vilémov 286 381.

Vilémov (Vilemsdorf) 439.

Vilímovice (Vilémovieel
329.

Vinae 101.

Vinaíce 144.

Vinice 101.

Víska 500.

Vítzov viz Kel 138.

Vitice 385.

Vlastjovice 249.

Vlkane 295.

Vlkanov 328.

Vlková 208, 214.

Voda Dobrá 337.

Vodranty 79, 81.

Vohrádka, samota 506.

Vojnuv Mstec (Vojmír)

472.

Vojslavice 391.

Voišany 80.

Volšinky 289.

Vosino 503.

Vosina, samota 116.

Vranice _'iin.

Vranice (Vraninec) 271.

Vraník, samota 197.

Vratkov 503.

Vrbany 178.

Vrbice 293.

Vrbka 333.

Vrdy 91.

Vrchy 86.

Vrtšice 291.

Vesník 385y
Všeboice (Šeboice) 239.

Vyichl, samota 490.

Vyskytná Nm. (Deutsch
Gieshúbel) 440.

Vystrkov, kovárna 84.

Vystrkov, samota 384.

Waldhoí 293, 441.

Zábhlice 320.

Záborná 401.

Zabo 54, 89, 144.

Zahájí 228.

Zaboí 384.

Zahrádka Trhová 315.

Zajeí (Hasentoauer), samo-
ta 439.

Zálabí 125.

Zálesí 499.

Zálesí (Kyspach) 500.

Zalíbená 208.

Zásmuky 167—171.
Zástra 500.

Závidkovice 322.

Zbizuby 208.

Zbohov, samota 504.

Zboží 292.

Zbraoves 89.

Zbraslavice 60.

Zbudovice 116.

Zbylity 384.

Zbyslav 91.

Zbyslavec 114.

Zbvšov 116.

Zderadíny Hrochovy 208.

Zderadínv Malé 208.

Zderadíny Velké 208.

Zdeslavice 332.

Zdislavice 381.

Zehuby (Záhuby) 114.

Zho 260, 289, 291.

Zibohlavy 140.

Zlicko 148.

Zliv 212.

Zrue 245—249.
Zvstovice (Zestovice) 292.

Zvolánov, samota 497.

Zvonjov (Vonan) 443.
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Žáky 82 83.

Zandov 215.

Zdánice 291

.

Zárec 105.

Zdíce (Sellenz) 444.

Zdírec 496.

Zebrákov 329.

Zehušice 88.

Zel iv 385i—3S9.

Zelivec 245.

Zíbidovice 271.

Zišov 216.

Zitnice 116.

Zižkova mohyla 460.

Zleby 93—lin.

SEZNAM VYOBRAZENÍ V. DÍLU,
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ANNA SVATÁ

U sv. Anny nad Pohledem . . . 361

BARTOŠOV
Stará kovárna v Bartošov . . . 361

Dve z Bartošova 362

BECVÁRY

Zámek v Bevárech 175

BÉSTV1NY

Bstviny obec . 504

Bestvinskv kostel sv. Jana Krt. . 505

BOROVÁ
Borovský kostelíek 461

Námstí v Borové s novou školou

a Havlíkovým pomníkem . . . 462

Stará škola v Borové 463

Ulice v Borové s Havlíkovým rod-

ným domem 464

Havlíkv rodný dm 465

Havlíkv pomník v Borové •.
. . 465

BOROVSKO . 252

liROD NMECKÝ
Komenského tída v Nm. Brod . 345

Havlíkv dm v Nm. Brod . . 346

Stará radnice v Nm. Brod . . . 347

ást námstí s domem Malinovým
a Havlíi kovým . 348

Zbytky hradeb a bašt v Nm. Brod 349

ln ,iin v Nm. Brod . . 350

Klášterní kostel a staré ^yinnasiuml

V Nm. Brod . 351
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BUBENÍK . • 396

BUDY ERNÉ
Zbytky klášterního chrámu v C. Bu-

dách 203

erné Budy na Sázav .... 204

Viz dále Sázavský klášter

CÁSLAVA

Cáslava (pohled na msto) .... 67

lluklek 68

Cáslava dle rytiny Jiího Haufna-
gla z r. 1617 69

Chrám sv. Petra a Pavla v áslav 70

Zbytky pvodního román, kostela

áslavského z XI. století ... 71

Náhrobní kámen Mstislava z Chlu-
mu v kostele áslavském ... 72

Zižkova brnnice s husitským ce-

pem 72

Zbytek Zižkova náhrobku .... 73

Kaple pod vží chrám a sv. Petra
a Pavla v áslavi ..... 73

Výklenek chrámové kapli, v nmž
dne 21. listopadu roku 1910 na-

kxciiy pozstatky Zižkovy . . 74

Lebka Zižkova . 75. 76

Husitské monstrance ...... 76

Radnice v áslavi .76
Dusíkovo divadlo v áslavi ... 77

Žižkv i.oninik v áslavi .... 77

Zižkv list. daný r, 1423 na Vilí-

mové bratím z Valeova ... 78

Otakarova bašta v áslaví ... 78

Partie z Vodrant v áslavi . . 79

DOBROUTOV
Žulové balvany v Dobroutov . . 398
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FILIPOV u áslavi

DOLNOKRALOVICKO viz Kra-
lovicko

DOUBRAVSKY ÚDOL
Pod hrady na Doubravce . . . 482

Koryto na Doubravce 483

Veselá skála na Doubravce . . . 485
Koryto v údolí Doubravky . . . 486
Nádrž pod hradem Sokolovem . . 488

Pohled na údol Doubravky se So-
kolohradu ....... .489

Toitý vír v údolu Doubravky . 490
Kamenný potok v údolí Doubravky 491

GOLOV JENlKOV viz Jení-

kov Golv

HERALEC



516

Strana

JANOVICE UHLÍSKÉ
ed na msto ; 184

Z Uhlíských Janovic 187

JENtKOV GOLCÍ \

Radnice v Qolov Jeníkov . . . 283

Vž bvv. tvrze v Qolov Jeníkov 285

Náhrobky židovského hbitova v G.
Jeníkov 286

JENÍKOV VTRNÝ
Zámek Vtrný Jeníkov 384

KÁCOV
Pohled na msto . 209

U pívozu v Kácov 210

Pustý zámek u Kácova 211

/ ámek v Kácov . 212

Sousoší trnácti pomocníku na ná-

mstí v Kácov ....... 213

KAINA
Zámek Kaina 58

KANK
Rejskova kazatelna na Kaku ... 56

Kavkovské haldy . 57

Památník bož. bojovník nad Kan-
kem 57

KLUKY
Zámek Kluky 80

KOLÍN

Kolín. (Pohled s hoejšího ostrova) 123

Kolínské námstí 125

Jižní strana Karlova námstí v Ko-
lín 126

Radnice v Kolín 127

Chrám sv. Bartolomie v Kolín
12*. 129

Hlavní portál kolínského chrámu . 130

Na Skále (Zálabí) v Kolín . . . .132
Kolínská >praehovna« 133

Klášterní kostel Nejsv. Trojice v
Kolín .134

Klášterní zahrada a hlavní chrám od
východu i135

Starý židovský hbitov v Kolín . . 136

ká partie nad je/cm v Kolín . 137

Labská partie v Kolín ..... 139

KOUIM
Partie z Kouim 153

Kouim (pohled na mstol .... 159

leb v Kouimi .... 160

ké bránj v Kou-
imi 16]

Pražská brána v Kouimi .... [62

Strana

Námstí v Kouimi ....... 163

Chrám sv. Štpána v Kouimi . . 164

Krypta pod chrámem sv. Štpána . 165

Obilní skladišt v Kouimi .... 166

Hbitovní kostel sv. Trojice v Kou-
imi ... 167

kámen pod valy ve St. Kou-
imi ..... 16S

KRÁLOVICE DOLNÍ

Dol. Kralovi-Na bezích Zelivky
cích

Partie z Dol. Královic .

Dolní Královice od severu
Kostel v Dol. Královicích
Kostel s pvodní vží .

Radnice v Dol. Královicích
Zámek v Dol. Královicích .

KRÁLOVICE HORNÍ

Zámek v Hor. Královicích .

12 í

22')

231

I

231

232
233
234

. 235

KRALOVICKO
Tahání díví z paseky 220

Svážení díví »na plac« 220
Chytání voru 221

Házení vor na vodu 221

Jízda pramenu vraty jezu .... 222

Zena z Dolnokralovicka 272

KRUCEMBURK .494

KRECHOR
Vítzný pomník u Kehoe . . . !4ii

LEDE
Pohled na msto 304

Kachel z Lede 306

Zámek Ledeský 308, 309

Portál Ledeského zámku .... 310

Kout zámeckého nádvoí v Ledi . 311

Lede nad Sázavou . . . . . .312
Námstí v Ledi ....... 313

Kostel sv Petra a Pavla v Ledi . 314

Kostel sv. Trojice v Ledi .... 315

LEDECKO

Mlýn u Ledeka na Sázav . . . 195

LEDECSKO
Ve Stvoidlech na Sázav .... 299
Žulové balvany u Smrné na Sázav 300
Skály Šeptouchovské u Lede nad
Sázavou M)\

LIBICE

Pohled na mstys 492

Zámek v Libici . 493
Hradišt nad Libici 493
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LICHNICE

Lichnice od severu
J06

Zbytky hradu Lichnice . . . .107

Díví kámen nad Lovtin. rokli . . Wi>

Zbytky tvrté hradební brány na

Lichnici i"9

Zbytky veliké vže na Lichnici . .110

Rozhled s Lichnice Ijl

Lichnice od východu lid

LIPNICE

Hrad Lipnice . • • • • • •
';]'

Hrad Lipnice (od jihozápadu) . . . óoá

Hradní palác s kaplí sv. Vavince

na Lipnici . • • • • - '|4

Portál paláce s podzemní chodbou ábs

Kaple sv. Vavince na Lipnici . . .
356

Klenutí kaple sv. Vavince . . . . 357

Bašta »Samson« na Lipnici . . . 3o8

Portál baštv .Samson* ._ . . •
359

Trosky »BíIé vže* na Lipnici . . 339

MALEC
Zámek v Malci 501

Pízemní sí zámku v Malci . . . SM
Škola v Malci .

502

MALEŠOV
Pohled na msteko '

Tvrz Malešovská •
( ' (

PIRKŠTEJN

Hrad Pirkštejn u Rataj 193

MALIN

Stará zvonice s kostelem sv. Štpá-

na v Malin .

5S

MNICHOVICE

Kostel v Mnichovicích . - ... 255

MOLITOROV
Zámek Molitorov ...... 169

Zámek Molitorov (strana nádvomí) 169

NMECKÝ BROD viz Brod Nm.

NEMECKOBRODSKO
Kroi bývalých horák pevzatý
Nmci 365

ORLÍK

Zíceniny hradu Orlíka 3S0

OUMONIN

Zámek Oumonín u Kesetic ... 61

PECKY ERVENÉ
Zámek v erv. Peckách ..... i-15

POHLED
Plachnerúv náhrobek hrabnky z

Unwerthii pi kostele v Pohledu 360

U sv. Anny nad Pohledem .... 361

POLNÁ
Pohled na msto • •

404

Polná (dle staré rytiny) . . . •

iln

Námstí v Poln 4Ub

Mstská brána v Poln . . . . . -MW

Radnice s chrámem P. Mane v Pol-

rté . • • • •

~"

Sbírka cechovních památek Polen.

musea ,,.,

Zajímavé majoliky Polen, musea . - 413

Chrám P. Marie v Poln . . . •
-41-1

Kališnická k \ chrámu 1
.

Marie v Poln 4
}j>

Polenské »Tance« 4l«

Polenskv hrad .
4iy

Hrad v Poln - • -

f».
Nádvoí Polenského hradu . . .

4£L

Portály hradního paláce v Poln . 422

Stará borovice »Na Boru« u Poln 424

ROLNICKÁ

Bývalí hut u Polniky . . .
452

Bývalá tvrz v Polnice .... 471

PIBYSLAV
Vyšehrad. Místo, kde stávala kdys _

"tvrz Pibvslava 454

Zámek Pibyslavský 450

Kostelní vž v Pibyslavi . . .
45<

Kámen hanby u vchodu kostel, veze 458

ást Pibvslavského námstí . . •
458

Starý kamenný most pes Sázavu

u Pibyslavi ....... 459

žkova mohyla u Pibyslavi . . .
460

PRIBYSLAVSKO

Selské kroje na Pibyslavsku . . .475

Chození se »Smrtkou« . .... 476

RADÍM

Radimský zámek ,,s

RADOSTÍN

Rašeliništ u Radostna 453

RATAJE HRAZENÉ

dohled na msteko i
s ';

Rataje od západu J9U

Rataie na jižní stran 191

Z Rataj iyl
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Zámek v Ratajích 192

Hrad Pirkštejn n Rataj 193
Mlýn »Kuchelník« u Rataj .... 196

RONOV
Soutok Loseniky se Sázavou u Ro-
nova 451

Zbytky hradební brány na Ronov 470
Zíceniny hradu' Ronova ..... 471
Starý kamenný most pes Sázavu v
Ronov .471

SÁZAVA (msteko)

MOsteko Sázava (v poz. C. Budy) 204
Studánka sv. Prokopa 205
Setkání se sv. Prokopa s knížetem
Oldichem 205

Bekúv mlýn na Sázav .... 206
Sázava s »Dl« ....... 207
Vrasitý balvan na pr. behu Sázavy 208

SÁZAVA (ves)

Zvonika vísky Sázavy 472

SÁZAVSKÝ KLÁŠTER
Nynjší -pohled na Sázav, klášter . 201
Nádvoí klášterního chrámu na Sá-
izav 202

Zbytky klášterního chrámu Sázav-
ského 20.3

SEDLEC

Býv. klášter Sedlecký 47
Ohrám P. Marie v Sedlci .... 48
Vnitek Sedleckého chrámu . . 49
Postranní lo Sedleckého chrámu . 50
Sedlecký dírám Všech Svatých s

kostnici 51

Sedlecká kostnice s hlav. oltáem 52
Stední ást kostnice 53
Postranní ást kostnice se Švarcen-
berským znakem ...... 54

Ped Sedleckou kostnicí 55

SION

Kostel na Sion u ChMstovic . . - 61

si Iv' AKOV

Kaple v Sirákov . 428

SKALICE KLÁŠTERNÍ

Zbytky kláštera v Klást. Skalici . 176

£ K \ ROV
Kostel sv. Havla ve Skvrnov . . 180

SMlRÓNÁ

Žulové balvany u Smrné na Sáz. 300

Strana

SOKOLOV
Ostroh hradu Sokolova . - . . , 487
Nádrž pod hradem Sokolovem . . 488
Pohled do údolí Doubravky se So-
kolohradu

, , 489

STUDENEC HORNÍ

Horní Studenec ........ 497
Kostel a devná zvonice v H. Stu-

denci ........... 498

SUDÉJOV

Sudjov s pout. chrámem sv. Anny 215

SVTLÁ
Pohled na msto .321
Zámek ve Svtlé ..... 323. 32-'

Kostel ve Svtlá 325

ŠÉNFELD 462

ŠICNDORE ESKY
Jeden z otvor do opuštných stí-

brných dol Šicndorfských . . .467
Hornický kostelík sv. Kateiny u C.
Šicndorfu . 468

ŠTPÁNOV
Zámek v Štpánov 494

STOKY 439

TALMBERK
Hrad Tahnberk 197

Z podhradí Talmberka 199

Talmtoerk na Sázav 200

TISÚVKA

ertv kámen na Tisvce .... 473

TUPADLY
Zámek v Tupadlech 83

TÝNEC NAD LABEM
Pohled na msto 141

Námstí v Týnci n. Lab 142

»Hrad« Týnecký 14

1

VES DLOUHÁ
Dlouhá ves na Nmeckobrodsku . 363
Kazatelna kostela v Dlouhé Vsi . . 363
Svatba v Dlouhé Vsi 564

Žena z Dlouhé Vsi ...... 365

\ 1 S NOVA
Kostel v Nové Vsi 147
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VÉ2N1CE MÁLA
Chalupy v Malé Vznici 395

VILÉMOV
Pohle na mstys • 287

Radnice ve Vilémov 288

VLASTJOVICE
Pohled na mstys 249

Kaple sv. Maí Magdaleny ve Vla-

stjovicích 280

VŠEBOICE
Zvonice ve Všeboicích 266

ZABOÍ
Portál kostela v Zábofi 59

ZAHRÁDKA TRHOVÁ . . .316

ZÁLESÍ
Lesní zámeek blíže Zálesí . . . .115

ZASMUKY
Pohled na msto 170

Zámek v Zásmukách 171

Vchod do Zásmuckého zámku . . . 172

Zámecká hrobka v Zásmukách . . 173

»Poustevna« v zámecké zahrad v

Zásmukách 17-1
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ZBRASLAVICE 62

ZRUC
Námstí ve Zrui 246

Zámek ve Zrui 247

2AKY

Tvrz na Zakách s2

2EHUS1CE

Zámek v Zehusicích 87

Tvrz v Zehusicích ....... SS

2ELIV

Pohled na Zeliv . . 385

Chrám P. Marie v Zeliv .... 386

Knihovna Zelivského kláštera , , 387

Zelivský klášter s Trkovým hra-

dem . . 388

Trkv hrad v Zeliv .. . . . .390

2LEBY

Zlebský zámek
Zbytky pvod, hradeb Žlebských
Nádvoí Ziebského zámku . . .

Rytíská sí Ziebského zámku .

Zbrojnice Ziebského zámku . .

Porwpeianské sloupy na zámku Zleb-

ském

93
94

95

96
97
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DESKY na vlastivdné dílo ^

„Království eské"
lze obdržeti na veškeré posud vyšlé díly.

Jsou vyhotoveny v trvanlivém plátn barvy šedé a originelní výzdoba
jich poízena s použitím nkolika efekt, barev, vedle zlata a stíbra.

Na každého, komu pedloženy byly, nádhernou úpravou a
umleckým provedením svým psobí neodolateln.

Desky jsou nutným doplkem každého díla, má-li býti uchránno ped
poškozením a doporuuje se každému panu odbrateli, aby si je zavas= opatil a dílo do nich svázati dal. =====
Cena desek stanovena na K 2-50 a objednati je lze u každého rád-
ného knihkupce neb v nakladatelství Pavla Korbra v Prate 227-11.

= Za Národním divadlem naproti Žofinu. =====



Korbrv illuttrov. prvodce
po památných a zajímavých místech král. eského.

Dosud vyšlé svazky obsahuji

Šumava. Díl I. Z" Budjovic na

Zlatou Korunu, Krumlov, na Rožm-
berk, Vyšší Brod, k pramenm Vltavy.

Cena 2 K, poštou 2*20 K.

Šumava, díl II. Z Plzn pes
Klatovy, k Šumavským jeZerúm, do

ILisensteinu a Povydím pes Sušici do

Horažovic. Cena K 2'fo pošt. K 2'6o.

eskosaské Švýcarsko.
Cena 60 hal. poštou 70 hal.

Krkonoše. Cena K 2-50 pošt. K 2 60.

Praha-Plze, 1. ást (z Prahy do

Hoovic). Cena K 2"50, pošt. K 270.

Praha-Plze, II. ást (z Hoovic
do Plzn). Cena K 2

- 5o, pošt. K 2-70.

Kladské pomezí. Náchod, e-
ská Skalice, bojišt z roku 1866, Ba-

biino údolí, Teplice-Abršpach, Poli-

cké stny, Chudoba, Dušníky, Klad-

sko, Vrchmezí, Deštná, N. Msto, Opo-
no, Dobruška, Rychnov s okolím.

Cena K 2*50, poštou K 2'6o.

Prachovské skály. Cena i k,

poštou K rlo.

Turnov, Hrubá Skála,
Valdštejn a Trosky. Cena

60 hal. poštou 70 hal.

Ze Sobotky na Kosi. 70 hal.,

poštou So hal.

Kuks a Betlem na Králové
dvorsku- Cena 1 K, pošt. Krio.

popisy následujících míst:

Kokoín, Mlník, Mšeno.
Cena 1 K, poštou K i'io.

LibchovsKlácelkou. Cena
60 hal., poštou 70 hal.

Z Tábora do Bechyn, na

Ghoustník, Pibnice, Dobronice atd.

Cena 70 hal., poštou So hal.

Hluboká a . Budjovice.
Cena 80 hal., poštou 00 hal.

ZvíkOV. Cena 50 h., poštou 60 h.

Kivoklát. Cena 50 h., pošt. 60 h.

Karlštejn. Cena 50 h., pošt. 60 h.

Sv. Jan pod Skalou. Cena

40 hal., poštou 50 hal.

Sázava Dolní a Stední.
Cena K i"20, poštou K 1*30.

Sázava Horní. Ze Svtlé k pra-

menm Sázavy. Cena 1 K, pošt. K 1 1 o.

Jindichv Hradec s okolím.

Cena 80 hal., poštou go hal.

Police nad Met. s Borem,
Hejšovinou aTeplicemi-
Abršpachem. 70 h. pošt. 80 h.

Stará Boleslav s okolím.
Cena 70 hal., poštou 80 hal.

Mladá Boleslav s okolím.
Cena 1 K, poštou K no.

Král. Hradany. 60 h, pošt. 80 h.

Z Prahy do Sv.-Janských
proud. Cena 50 h., pošt. 60 h.

Korbrv prvodce cizinou
* Sv. 1. Benátky. K 1-20. poštou K 1*30.

Sv. 2. Drážany. 1 K, poštou K 1-20.

Sv. 3. Norimberk. K i
- 2o, poštou K f30.

Prvodce tyto opateny jsou orientaními mapami a plány a text jich doplnn
množstvím krásných vyobrazení. Pro svou praktickou úpravu, naprostou spo-

lehlivost a pehlednost tší se v kruzích turistických neobyejné oblib a platí

za nejlepší ptíruhu eshýth turist vbec.
K dostání u všech ádných knihkupc nebo v naklad. Pavla
Korbra v Praze, Tylovo n. . I., za Nár. divadlem proti Zofínu.
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